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Tafsb Art:I'lwbari

PENGAI{TAR PENERBIT

Al Hamdulitlahi Rabbil'Alamiin merupkatungkapan yang tepat untuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

rampungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari i11t.

Shalawat dan salam se,mogatercurahkan kepada manusiapilihan danpanftan

umat, Muhammad SA\M, keluarganya, para satrabatnya serta orang-orang

yang mengikuti jejak mereka

Perkembangan buku-buh tafsir memang tidak sedatrryat perkembangan

bukrlbuku fikihyangdimiliki oleh setiap madzhab. Di hdonseia sendiri ulama-

ulama yang berkecimpgng dalam ifumu ini masihterbilang langka, sehingga

karyakarla dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung oleh jari.pari sini

kamiberinisiatifurUkme,lnberikansmbangsihpenerjemahmkifibtaftirJanri'

Al Bayan an Ta'wil Ayi At Qur'ankaryaimam besar, Ibnu JarirAth-Thabari

yang kami dedikasikan unhrk masyakat muslim Indonesia, agar kita dapat

membaca dan memahami maksud dan tujuan FirmanAllatr melalui buatl

pemikiran sang Lnam besar ini.

Dalam edisi terjemahini perlu diketatrui olehparape' bac4 bahwatidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahny4 hal itu

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penaloril dn ayat-ayat-

Aktrimya, lomi menglrarapkan saran dan laitik dari berbagai pihak untuk

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllah jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amirl

Jakart4 September2007

PustakaAzzam
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Tdl',nAl/l.:Il'u,trri

#1:P:4'F1H1#S"V';:u,6'A3
&il \3,j @F 6i'Ft't, K tw\ 

X <4€$ &:13

gi n'.q\'u:ti f \'f8 :fiytl,i,gi i# 6
@ <r:ii3r{1 <.;<ljil

ul(ilalcanlahr'Tuhonl<ufl ir.rryuruhmet$olmtl<anlrcodilan.'
Dm (katalcanlah),'Luuslonlah rrnrl<a (diri)nw ili setiap

sen$alryangdclnsen$ahlahNlahilenganmmgilihlasl@rr
kctaaatmru l<epailo-N y * S eb agoinana Din tclah

mcnciptal<arJ l<ilnau pado penruilaan (dffirdrldon pnialah
l<snru al,erJ kert afi l<ep ada-N y a)' . S eb agimr ilibui-N y a

petlmiuk ilan sebagianlagi tclah Posti l<esesotanbagi
mrlrel<a Senrngguhny a nrr:el,a mmiadikan syeta*syetan

pelindung fuwela) selain NW ilmtnselanmgira
bahwa mqelca nwAaW peauful<-'

(Qs. Al A'raaf lTlz 29-301

Talrwil firman Nlah: '-r- 'K3iJ'*'F*3\H;WU$'A'S
'u-,iI <44? i&:'13 )# :P (Kanhantah, "Tuhanhu
menyurah mcnjalanhan headilan " Don [hatahanlahJ,

"Laruskanloh maha ldirilmu di setiop sembahyang dan sembahlah

Allah dengon mengihhloshon ketaatanma hepoda-Nya")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada rasul-Nya,

"Katakanlah hai Muhammad kepada mereka yang menyangka bahwa

Allah memerintatrkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji

tirt



sebagai suatu kebohongan terhadap Allah, 'Tuhanku tidak
memerintatrkan apa yang kamu katakan itu, melainkan Tuhanku
menyuruh menj alankan keadilan (maksudnya berbuat adil)'. " I

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14507. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang ayat, W\,,{A $ ,,Tuhonht menyuruh

menj alanlcan keadil an. " yakni, d6ngan adil.2

14508. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada kami: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, 'AS
WU d, "Tuhanlru menytruh 

.menjalankan 
keadilan,,,

batrwa maksud lafazhJeLalr yaitu JliJr "adil".

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil firman Allah,

,$ b'+i3$\1;,,Luruskanlah mutm (diri)mu di setiap
sembahyang."

Sebagian berpendapat, "Maknanya adalah, aralrkanlah

wajatrmu ke arah Ka'bah saat shalat, dimanapun kamu berada."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

SurahtrJlfraat

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1462), Az-Zuja1 dalam Ma'ani Al Qur'an
(21330), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur^an (2125), Al Mawardi
dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/216), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
Q/464), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5137), dan Al Qurthubi dalam
tafsirnya (7/188).
Ibid.
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14509. Muharnmad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah SWT, '"4 '€S;:t i*-$;

,$ :P "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap

sembahyang,'' yakni,ke aratr Ka,bah dimanapun kamu shalat,

baik di gereja maupun di tempat lainnya'3

14510. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifbh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tentang-ay ut, '{JrHiH; "Luruspanlah muka

(diri)mu," yakni ke arah Ka'bah dimanapun kamu shalat'

baik di gereja maupun di tempat lainnya'

l45ll. Al Harits menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu - Sa'id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata, tentang firman-Nya,'*';3H't43
)t:1 :P "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap

sembahyang." Ia berkata, "Jika kamu mengerjakan shalat

maka menghadaplatr ke aratr Kiblat, baik shalat di gereja

maupun di tempat-tempat lainnya"{

14512. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511462), Abu Ja'far An-Nutras dalam Ma'ani

it a*'* QD6), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uyn (3D16), dan Al

Baghawi Mlem Ma' alim At-Tanzil Ql 464)'

Ibid.
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Suddi, tentang ayat, # :P '^t, '#A|HS
"Luruslanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang," yaitu

Ka'batr.5

14513. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin
Abdunahman menceritakan kepada kami dari Amru bin
Dzurr, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ';3Ft i#;
,$ :b '-x4 "Lrruskanlah mufta (diri)mu di setiap

sembahyang," ia berkata, "Ke arah Ka'batr dimanapun kau

berada."6

14514. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkat4
tentang firman Allah, ,$ :P 

"re 
';3;i i#i

"Luruslranlah muka (diri)mu di setiap sembahyang," ia

berkata" "Laksanakanlah shalat ke aratr Kiblat, yaitu Kiblat
yang Allatr perintahkan kamu menghadapnya ini."7

Para mufassir lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr,

"Jadikanlah sujud kamu hanya kepada Allah derigan ikhlas, bukan

kepada tuhan-tuhan dan tandingan-tandingan selain-Nya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14515. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi,

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/464) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/185).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511462).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31185).

6
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tentang firman Allah, # :P 
"4 

'{'|A:t tt:;iS
"Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang"' ia

berkata" "Tentang ikhlas, yaitu janganlah kamu menyembatr

selain-Ny4 dan ikhlaskanlatr ketaatan kepada-Nya'"8

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

dikatakan oleh Ar-Rabi, yaitu bahwa mereka diperintahkan

menunjukkan shalat mereka kepada Tuhan mereka' bukan kepada

selain-Nyadaripatung-patungdanberhala.berhala,danmenjadikan

seruzur mereka kepada Allah dengan iktlas, bukan dengan siulan dan

tepukan tangan.

Kamimengatakanbatrwaitulahtakwilyangpalingtepatdari

dua takwil tentang ayat ini, karena dengan ayat ini Allah swT hanya

meng-khitaZr suatu kaum dari kaum musyrikin Arab yang bukan

pemilik gereja serta biara. Gereja-gereja dan biara-biara hanya milik

kaum ahli kitab, maka tidak masuk akal dikatakan kepada ofang yang

tidak beribadatr di dalam gereja atau biara, "Hadapkanlatr wajatrmu ke

Ka'batr, baik berada di gereja maupun biara'"

Firman-Ny4'uli'i A-ry&"Yt "Dan sembahlah Allah

denganmengikttlaskankctaatanmukepada-Nya'"maknanyaadalah'

beramallatr kepada Tutranmu dengan mengikhlaskan agama dan

ketaatan kepada-Nya. Janganlah kamu mencampuraduk hal tersebut

dengankejatratanmu,dilrjanganlatrkamumenjadikansesuatupun
yang kamu kerjakan sebagai sekutu bagi-Nya

Riwayat-riwayatyangmenjelaskanhaltersebutadalatr:

! Ibmu Abu Hatim dalam tafsirnya (511462),Al Mawardi dalan AwNukot wa Al
-lJyttn 

QA6), du Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (3llt5)'
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14516. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi,
tentang firman Allah,'U)11 <4*#i& lS,, Dan sembahlah
Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kcpada-Nya,,, ia
berkata, "Ikhlaskanlah agama, dakwah, dan amal kepada-
Ny4 kemudian menghadaplah ke Baitul Haram.,,e

rakruir fiman A[ah: gcr;] e.iqr @ ar6 ig.lrs**d(Zri 
i* <t*agaimana Dia ielah menciptahan hamu pada

permulaan fdemikian pulalah kamu akan kembati kepada-NyaJ.
sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian ragi telah pasti
kesesatan bagi mereka)

Abu Ja'far berkata: para atrli takwil berbeda pendapat
tentang takwil firman Allah, 6i;ifiK "sebagaimana Dia telah
menciptalran kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan
lrcmbali kepada- Nya)" .

Sebagian berpendapat, "sebagaimana Dia menciptakan kamu
dari awal dalam keadaan celaka dan bahagia, demikian pula Dia akan
membangkitkan kamu pada Hari Kiamat."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14517. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

e Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(5/1462).



Totsirtrl;h:fhabor,i

firman Allah, #" 3; \iij b:i tii @''r'# fiX K
'-;liL^i "sebagiimana Dia telah menciptakan kamu pada

permulaan (demikian putalah kamu alcan kembali kepada'

Nya) sebagian diberi-Nya pettmiuk dan sebagian lagi telah

pasti kesesatan bagi mereka," ia berkata, "Allah SWT telatt

memulai penciptaan manusia dalam keadaan mukmin dan

kafir, sebagaimana frman-Ny4 jQf*, XAL 'sii )
brlK;r'Dialah yang menciptakan lamu, maka di antara

kamuadayonglcafirdandiantarCInuadayangberiman,.
(Qs. AlTaghaabun [6a]: 2) Kemudian Dia kembali

menciptakan mereka pada Hari Kiamat 
-sebagaimana 

Dia

memulai penciptaan mereka- dalarn keadaan mukmin dan

kaftr."lo

14518. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

(Waki)menceritakankepadakamidariSuffan,dari
Manshur; ia berkata: Satrabat-sahabat kami menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 6i'fi'fi K
,,sebagaimana Dia telah mencipnkan kamu pada permulaan

(demikianptlalahlumuakankcmbalikepada-Nya)"'ia
berkata ..Dia akan membangkitkan orang mukmin dalam

keadaan mukmin dan membangkitkan orang kafir dalam

keadaan kafir."ll

14519. Al Mutsanna menceritakan kepadaku" ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Adh-

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511462), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyrr" Qnn, Al Baglrawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1464), dan lbnu Al

Jauzb,ah dalam Zad Al Masir (3/l t6).
Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511462)'u
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Dharis menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-
Rabi, dari seorang lelaki, dari Jabir, ia berkatq "Mereka akan

dibangkitkan menurut keadaan mereka dulu; Orang mukmin
dalam keimanannya dan orang munafik dalam

kemunafikannya."l2

14520. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
(Waki) menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi,
dari Ar-Rabi, dari Abu Al-Aliyatr, ia berkata, "Mereka
kembali kepada pengetatruan-Nya tentang mereka. Tidakkah
kamu dengar firman Allah tentang mereka" 5;t;; {t'i K
'Sebagaimana Dia telah menciptakan lamu pada permulaan
(demikian pulalah kamu akan kembali kcpada-Nya),.

Tidakkah kau dengar firman-Ny u, |fi '{- Afi e:i qf
'iy73i 'sebagian diberi-Nya petuiiuk dan sebagian lagi
telah pasti kesesatan bagi mereka'."r3

14521. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-
Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyah, tentang ayat, {(i K
{ti;i "sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada

permulaan (demikian pulalah knmu akon kembali kepada-

Nya)," ia berkat4 "Mereka akan dikembalikan kepada

pengetahuan-Nya tentang mereka. " 
14

14522. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hammam Al

Al Mawardi dalurn An-Nukat wa Al Uytn (3D17) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tarail Ql 464).
Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya(511463').
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1464).

t2

l3
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Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin

UbaidahmenceritakankepadakamidariMuhammadbin
Ka'ab, tentang firman Allah SWT' 6;t;i $f K
,,sebagaimana Dio telah menciptakan lramu pada permulaan

(demifuanpulatahlramualwnlrcmbalilrepada-Nya),,,ia
berkata..SiapayangAltahmulaipenciptaannyadalam
keadaarrcelaka,makaakhirnyaakankembalikepadaawal

kejadiannyaitu,sekalipuniaberarrraldenganamal-amal
orangyangbatragia'sebagaimanaiblisberamaldenganamal-

amalorangyangbatragia,kemudianakhirnyaiakembali
kepada keadaan awal kejadiannya. Demikian halnya siapa

yangAllatrmulaipenciptaarrnyadalamkeadaanbahagi4
maka ia aktrirnya akan kembali kepada awal kejadiannya itu,

sekalipun ia beramal dengan amal-amal orang yang celak4

sebagaimanaparapenyihir(Fir'arrn)beramaldenganamal.

amalorangyangcelak4kemudianakhirnyamerekakembali
kepada keadaan pertama mereka dijadikan''Is

14523. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufian menceritakan kepada kami dali waraqa bin Iyas, dari 
-

Abu Yazid, dari Mujatrid, tentang ayat' 6i;i 'f|:i K
,,sebagaimanaDiatelahmencipakonkamupadapermulaan

(demikianptlalahkamuakonkcmbalikepada-Nya)"'ia
berkata "Orang Islam akan dibangkitktn dalam keadaan

15 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511463), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani

i Oi'* Qnqdan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1464)'
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muslim dan orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan

kafir."l6

14524. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Dakin
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan menceritakan

kepada kami dari Abu Yazid, dari Mujahid, tentang ayat, K
5i;; '$$ "tr\agaimana Dia telah menciptalcan lamu

pada permulaan (demikian pulalah kamu aknn kembali
kcpada-Nya), " ia berkata, "Orang Islam akan dibangkitkan
dalam keadaan muslim dan orang kafir akan dibangkitkan
dalam keadaan kafir."l7

14525. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdumahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abi Al Widhah menceritakan kepada kami
dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, K
5;;; $$ "trUagaimana Dia telah menciptatran tramu

" pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali
kcpada-Nya)," ia berkata, "sebagaimana yang telatt

ditakdirkan atasmu, maka begitulah keadaanmu." I 8

14526. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani
menceritakan kepada kami, ia berkata, "syarik menceritakan

kepada kami dari Salim, dari Sa'id, dengan redaksi yang

semisal."

16 Sufian Ats-Tsauri dalarn tafsirnya (hal. ll2) dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (511462).

Ibid.
Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (21464).

t7
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14527. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, 
""r*,g;y 

at, '6 \1.)i bliri'j @ 6i# 'ifiK
';$3i ffi "srtagaimana Dia telah menciptakan kamu

pada permulaan (demikian pulalah lamu akan kembali

lrepada-Nyo), sebagian diberi.Nya petunjuk dan sebagian

lagt telah pasti lresesatan bagt mereka," ia berkata,

..Sebagaimana Kami memulai penciptaan kamu; sebagian

mendapat petunjuk dan sebagian dalanr kondisi sesat. Begitu

pula kamu akan dikembalikan dan dikeluarkan dari perut

ibumu."l9

14528. Ibnu Basyar menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu flgt*,
dari Jabir, batrwa Rasululhh SAW bersabda, ,i ,9 I
* U'e 6 't)b *Setiap jiwa akan dibangdtkan menurut

ke adaanny a s e b e lumnY a.' 
2o

14529. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Daud

Al Hafari menceritakan kepada ka6i dari Syarik, dari salim,

dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, 'o;;i it:1, K
"sebagaimana Dia telah merrciptalan kamu pada permulaon

(demiHon pulalah kamu akan kcmbali kepada-Nya)," ia

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5t1463),Ibnu Athiyatr dalam Al lvluhqro Al
Wajiz QRD), dan Abu Hayyan dalatn Al Balt Al Mthith (5RE)'

Al Mawardi-d611an An-Nuii wa Al Uyun (3D17) dan Muslim dalam Al Jannah

wa Ash-Shifah Na'imiha (83) menyebutkannya dengan lafazh, "Setiap hamba

dibangkitlcan memrul keadaannya saat mati."

t,

20
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berkata, "Sebagaimana telatr ditakdirkan atasmu, maka

seperti ifu pula keadaanmu."2l

14530. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, ia

berkata, "Orang Islam akan dibangkitkan dalam keadaan

muslim dan orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan

kaftr."D

14531. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 6;r;; 'fi K "sebagaimana Dia
telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah
lramu alcan kembali lcepada-Nya)," yaitu dalam keadaan

celaka dan batragia.23

14532. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dengan membacakan dari

Mujahid perkataan yang sama sepertinya."

Ada para mufassir yang berpendapat batrwa makna ayat

tersebut adalah, "Sebagaimana Dia telah menciptakanmu, padahal

tadinya kamu tidak ada, maka begitu pula Dia akan

mengembalikanmu sesudah binasa. "

Al Baghawi dalam tafsirnya(2/156) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/282).
Abdunazaq dalam tafsirnya Ql7 5).
As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3/437), dan dia mengutipnya dari Ibnu
Abu Syaibah, Ibnu Al Mundzir, dan Abd bin Humaid.

2l

22

23
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14533. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghandur

menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, tentang

ayat, 6;t;i !5t$ K "srbagaimana Dia telah menciptapan

lramu pada permulaan (demikian ptlalah kamu alcan kembali

kcpada-Nya)," ia berkata, "sebagaimana Dia memulai

penciptaanmu, padahal tadinya kamu tidak ada lalu Dia

menghidupkanmq maka demikian pula Dia mematikanmu

kemudian menghidupkanmu pada Hari Kiamat'"24

14534. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la

menceritakan kepada kami dari Aul dari Al Hasan, tentang

ayat, 6i#!|t'i K"srbagaimana Dia telah mencipta*an

kamu pada Ttermulaan (demikian ptlalah kamu akan kcmbali

kepada'Nya),"iaberkat4"sebagaimanaDiamemulai
penciptaanmu di dunia, maka demikian pula kamu akan

dikembalikan pada Hari Kiamat dalam keadaan hidup.'25

14535. Mutrarnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, 'o;tfi $tX K
,,sebagaimana Dia telah menciptakan komu pada permulaan

(demikian plalah kamu akan kcmbali kepada'Nya)"' ia

berkata,i.Diamemulaipenciptaanmereka,padatraltadinya

mereka tidak ada, kemudian mereka binasa, kemudian Dia

mengembalikan mereka. "

Al Mawardi dalam A*Nu,(It wa Al wn Qnfl) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tozil Ql 465).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6Dt2).

u
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14536. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Prirnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, &il Cri @ 6ifr$'iK"srbagaimana Dio tetah

menciptalan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu

alran lrembali kepada-Nya), sebagian diberi-Nya petunjuk,"

ia berkata "Sebagaimana Kami menciptakan kamu pada

pertama kaliny4 seperti itu pula kamu akan dikembalikan."26

Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih dari Mujatrid,

tentang firman Auah, 6i;; {t$ K "sebagaimana Dia
telah menciptakan knmu pada permulaan (demikian pulalah

lramu alron lcembali kepada-Nya)." Dia akan' 
menghidupkanmu sesudatrkematianmu.2T

14538. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, 6i;i {t$ K "sebagairnana Dia
telah menciptalmn kamu pada permulaan (demikian pulalah

lramu aknn kembali kepada-Nya)," ia berkata, "Sebagaimana

Dia telah menciptakan mereka pada kali yang pertama, maka

seperti begitu pula Dia mengembalikan mereka pada kali
yang terakhir."28

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51A63).
Ibnu Katsir dalam tafsirny a (6D82).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/217) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (3/186).

26

27

2t
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Abu Ja,far berkata: Pendapat yang paling tepat mengenai

takwil ayat tersebut adalatr pendapat yang mengatakan bahwa

maknanya adalah, "sebagaimana Allah memulai penciptaanmu

sesudah tadinya kamu tidak ada, maka kamu akan kembali diciptakan

sepertinya untuk dikumpulkan pada Hari Kiamat sesudah kamu

binasa. Itu karena Allah SW telah memerintalrkan Nabi-Nya SAW

agar memberitatrukan isi ayat ini kepada kaum musyrik Jatriliyah yang

tidakmempercayaikebangkitankembalidantidakmempercayai
adanyakiamat.Allahmemerintahkanbeliauagarmengajakmereka

mengakui batrwa Allah akan membangkitkan mereka pada Hari

Kiamat, memberi patrala orang yang menaati-Ny4 dan menyiksa

orang yang menentang-Nya' Allah berfirman kepada beliau'

..Katakanlah kepada mereka, 'Tuhanku memerintatrkanku agar berbuat

adil, luruskanlah wajatrmu ke arah Kiblat setiap kali shalat, sembahlatr

Dia dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya' dan akuilah bahwa

sebagaimana Dia memulai penciptaanr[r maka begitu pula kamu akan

dikembalikan."

Dibuang kalimat LL t;j.l bli "DP aloilah bahwa"'

sebagaimana dibuang t<ata ilfaari ldimat r"l,f 'lunrskanlah"' sebab

dalam kalimat yang disebutkan sudatr terdapat makna kalimat yang

dibuang darinya. Jika demikian, berarti tidak tepat diperintatrkan

mengajak orang yang mengingkari kebangkitan sesudatr mati untuk

mengakui deskripsi kebangkitan orang yang dibangkitkan. orang yang

diperintahkan untuk menyerukan kepada hal tersebut hanyalah omng

yang mempercayai kebangkitan kembali' Adapun orang yang

menging[arinya, maka ia hanya diajak untuk mengakuinya" dan

bagaimana tanda-tanda kebangkitan itu'

Ktrabar Rasulullah SAW Yartg;
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14539. Diceritakan oleh Mutrammad bin Basyar kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su$an menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mughiratr bin Nu'man menceritakan kepadaku dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullatr SAW, beliau
bersabd4 6iri' j .el ,#.t-U Ji:i:: ,r?irj u,txr,j:;,i-
<Agi K eyt, tr; r"^;, XJ,;u4 ii| -6i.,, ianusia atran

dihtmpullcan pada Hari Kiamat dalam kcadaan telanjang
tidak berWitan, dan orang yang pertama kali diberi pakaian
adaloh lbrahim."

Kemudian beliau membaca, "sebagaimana Kami telah
memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan
mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati;
sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanalannya.,," (er.
Al Anbiyaa' [21]: l0a)

Ibnu Basyyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak

bin Yusuf menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin An-
Nu'man, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi
SAW, dengan hadits yang serupa dengannya.

14541- Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al
Mughiratr bin An-Nu'man, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, ia berkat4 "Rasulullah SAW pernah menyampaikan

14540. "

Ahmad dalam musnadnya (11223,229), Al Mundziri dalam At-Targhib wa At-
Tarhib (41385), dan Al Bukhari dalan At-Tarikh Al Kabir (U237).
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nasihat di hadapan kami. Beliau bersabd* iSSl 'lr'3'tl'l u'

Kq'g;tG?,.^3 dd |itr-6:i 6,\7ir;t', ul t:t:Ps

<-# 'Hai sekalian orang' sesungguhnya kamu akan

dilampulkan kepada Atlah dalam kcadaan tidak bersandal

dan tidak berwtitan; sebagaimana Kami telah memulai

penciptaan pertama maka begitulah Kami akan

mengulanginya. Itulah suatu ianii yang pasti Kami tepati;

sesungguhnya Kamilah yang aknn melaksanakannya'''80

(Qs.Al AnbiYaa' [21]: l0a)

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat penjelasan yang

memperkuat kebenaran pendapat yang kami katakan tentang makna

ayat tadi, bahwa semga makhluk akan kembali kepada Allah pada

Hari Kiamat menjadi maktrluk yang hidup, sebagaimana Dia pertama

kali mencrptakan mereka di dunia sebagai makhluk yang hidup.

Dikatakan: itul- pfS - pf'{f ,iiik -'6vt h' f''; dengan^makna'

Allah menciptakan mereka; dua gaya bahasa yang fasih. Kemudian

Allah SWT menyampaikan berita tersebut dali apa yang telah

terdahulu dari ilmu-Nya tentang makhluk-Nya dan berlaku ketentuan-

Nya pada mereka Atlah berfinnan, *Allah menunjuki satu golongan

dari merekq lalu membimbing mereka kepada arnal-arnal shalih;

mereka adalah oralg-orang yang mendapat petunjuk. Allah juga

menetapkan satu golongan dari mereka, menyimpang dar{ petunjuk

dan bimbingan lantaran mereka menjadikan syetan sebagai

pembimbing selain Allah.'

30 Al Bukhari Mlam At-Tafsir (4625), Muslim dalam lI J*tnah wa Ash-Shifah

Na'imaha (5t), At-Tinnidzi dalam As-Sunan Q425), An-Nasa'i dalam ls-
Swtan (4tllD;, Ahmad dalam musnadnya (1D35), An-Nasa'i dalat,n As-Sunan

(41 ll7),dan Ahmad dalam musnadnya (l D35)-
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Jika takwilnya seperti itu, berarti lafazh G--i, V^gpertama di-

noshab-kar dengan memberlakukan fungsi kata kerja g;|si

terhadapnya, dan lafazh tr:,"j yang kedu a di-nashab-kan dengan

masuknya kata',y pada kata ganti yang disebut dalam lafzh'&ib,
sebagaimana firman Allah, tt:f 

-P iA i*Af u.r;;5 i- 1lfi- J LX-
(7i "Oto memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-

Nya (surga). Dan bagi orang-orang zhalim disediakan-Nya adzab

yang pedih. " (Qs. Al Insaan [76]: 3l)

Siapa yang mengaratrkan takwilnya menjadi, "Sebagaimana

Dia memulai penciptaan kamu di dunia dua kelompok; kafir dan

mukmin, maka seperti demikianlah kamu dikembalikan di akhirat,

menjadi dua kelomp ok, {$7)i U; 
'6,. ti}- t A:S 6,j ' sebagian

diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi

merela', " berarti telah me-n ashab-katyy"t yang pertama dengan

kalimat ojifr dan menjadikan kata ui--i, y*e kedua di-athaf-kart

kepadanya (yang pertama). Kami telatr menjelaskan pendapat yang

benar menurutkami.

Takwil firman Altah: itl gi u :qj 'd;$i ffi :5y
<'t:!i3 i1 ,<;,.74 (sesunsguhnya mereka menjadikan

syetan-syetan pelindung [merekal selain Allah, dan mereka mengira

bahwa mereka mendapat petunjakl

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman, "Sesungguhnya

golongan yang telah ditetapkan sesat itu, mereka sesat dari jalan Allah

dan menyimpang dari jalan yang benar hanya karena mereka

menjadikan syetan-syetan sebagai penolong selain Allah dan karena

ketidaktahuan mereka tentang kesalahan jalan yang mereka ikuti.

Batrkan mereka melakukan hal tersebut sambil menyangka bahwa
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merekaberadadiataspefunjukdankebenaran.Initermasukbukti
paling jelas yang menunjukkan kesalatran pendapat orang yang

menyangka bahwa Allah tidak akan mengadzab siapa pun atas

kemaksiatanyangdiperbuatnyaatauataskesesatanyangdiyakininya

kecuali ia mengerjakannya sesudah mengetahui mana yang benar' lalu

ia tetap melalorkannya karena sikap membangkang terhadap

Tuhannya.Sekiranyahaltersebutmemangsepertidemikian'tentutak

ada perbedaan antara golongan kesesatan yang sesat' sementara

mereka mengira dapat petunjuk, dengan golongan yang benar-benar

mendapat petunjuk. Padatral Altah telah membedakan nama dan

hukum keduanya di dalam ayat ini'"

occ

?},r311V;(rVUt#$*'K;';\'L;:,,t;i*'
@'6r:*frU7 ilY

uHai mak Adam, pakrlitah palaiomrw yang hnah di seaap

(rnarrasttki) ,r*;id, ,',''d*; dan nirnmtah' dan iartgar'lah

berlebih'lebilwrr.SesunggzhnyaNlahtidakrnlwyul<ai
or(mg'urcmgyolttgbqlebih'lebihilrl"'

(Qt. AI A'raaf [7]: 31)

Takwil rirman Altah: VUt #: &: * fu-iltlii' i;r; i;p'

@ 6r.:Ji eS XyY$ 1; li$' (Hai anak Adam' pakaitah

pakaianmu yang indai ii setiap [memasuhiJ masiid' makan dan
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minumlah, dan janganlah berrebih-tebihan. sesungguhnya Allah
tidak meny ukai otang4rtan g yang berte bih-te bihan)

, Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada mereka yang
telanjang ketika thawaf di Baitul Haram-Nya dan memperlihatkan
aurat mereka di sana dari kalangan musyrikin Arab serta di antara
mereka yang mengharamkan memakan apa yang tidak Allatr
haramkan atas mereka dari rezeki-Nya yang halal sebagai kebaktian
diri mereka kepada Tuhan, 'fu; lrli i;t; 4f,_,'Hri anak Adam,
palrailah pakaianmu yang indah." Maksudnya yaitu berupa kain dan
pakaian Vu, , # $ * "Di setiap (memasuki) masjid, marran.,,
Maksudnya adalah, *Makan dari rezeki baik-baik yang Kami berikan
kepadamu dan Kami halalkan untukmu.,, V;6 ,, Dan minumlah.,,
Maksudnya adalah, minum dari mintunan-minuman yang halal, dan
janganlah kamu haramkan kecuali yang telah Aku haramkan atasmu
di dalarn kitab-Ku atau melalui lidah rasul-Ktu Muhammad sAw.

Kira-kira seperti yang kami katakan inilah pendapat para ahli
takwil tentang ayat tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14542. Yatrya bin Hubaib bin Arabi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Salamah,
dari Muslim Al Bathin, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, bahwa para wanita tadinya thawaf di Ka,bah dalam
keadaan telanjang 

-pada tempat lain ia berkata: Tanpa
pakaian- kec,ali hanya meletakkan secarik kain di
kemaluannya 

-sebagaimana 
akan dijelaskan, insya Allah-

sambil berkata,
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'y, X 9w u; 'k'tt'^bx. )Lzi'r)
"Pada hari ini tampaHah sebagiannya atau seluruhnya'

Mana yang tampak darinya, maka aht tidak menghalalkannya'"

Ia (Ibnu Abbas) berkata: Lalu ttrmnlah ayat, 8:tZ'Kil-:bt
,$ " Hai anak Adam, patmilah papaianmu yang indah di setiap

(memasuki) masiid."3r

14543. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

syu,batr menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Kuhail,

dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata "Tadinya mereka thawaf dalam keadaan

telanjang, kaum lelaki pada siang hari dan kaum perempuan

pada malam hari, dan kaum wanita thawaf sambil berkata,

'ytx^1r";.a k'rrw. )i;?il
'Pada hari ini tampaHah sebagiannya atau pun seluruhnya'

Mana yang tampak darinya, maka aht ttdak menghalalkannya'.

Allah lalu berfirman,'K4) 1e3L 'Pakoilah pakaidnmu yang

indah'."32

14544. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Amru, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, S7J7 &: * 'KX; l23L " rokotloh

Al Hakim dalam Al Mwta&ak Ql3l9-320), dan dia berkata, "shahih menurut

laiteria Al Bulfiari dan Muslim, namun mereka berdua tidak

mengeluarkannya ." Adz-Dzahabi sepakat dengannya.

Ibid.

3l



SwahAJt,raat

pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masiid," bahwa

maksudnya yaitu pakaian.33

14545. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghandar

dan Watrab bin Jarir menceritakan kepada kami dari Syu'batr,

dari Salamah bin Kuhail, ia berkata: Aku mendeng:Lr Muslim

Al Bathin menceritakan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Tadinya perempwm thawaf di Ka'bah

dalam keadaan telanjang." Ghandar berkata' "Sementara ia

telanjang." Watrab berkata" "Tadinya perempuan thawaf di

Ka'batr sambil membtrka dadanya dan lain sebagainya."

Ghandar berkata, *Sambil ia berkata' 'Siapa yang mau

meminjamiku kain thawaf, yang diletakkannya di kemaluannyA dan

berkata,

'Pada lnri ini tampaklah sebagiawrya atau pun seluruhnya.

Mana yang tampok dorinya, moka aht tidak menghalalkannya'.

Allah lalu menunnkan ayat, )?t 8: * Kf-;liiL iit; -e#-

'Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap

(memasuki) masj id'.'oa

14546. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu

33 lbid.34 Muslim dalam At-Tafsir (25), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an

QDT), An-Nasa'i dalan Al Haij 6D33), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(5114il), dan Al Qurttrubi ddam tafsirnya (7/185).

kitl6.:$-il'yrrlt*rw.a
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Abbas, tentang fimran-Ny a, hJJ 8:*Kr";\tl/' i;t; i;p-
"Hai anak Adam, patcailah palaianmu yang indah di setiap

(memasuki) masiid," ia berkata, "Tadinya mereka thawaf di

Ka'batr dalam keadaan telanjang. Lalu Allatr memerintahkan

mereka unttrk mengenakan pakaian dan tidak telanjang'"3s

14547. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktl ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 12!i

,* $:*K;r;" Palailah papaianmu yang indah di setiap

(memasuki) masiid," ia berkata, "Tadinya orang-orang

thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Lalu Allatt

memerintahkan mereka untuk mengenakan az-zinah, yalttt

pakaian, kain yang menutupi aurat dan yang selain itu dad

katun yang bagus serta perhiasan. Mereka diperintahkan

mengenakan pakaian setiap hendak memasuki masjid'"36

14548. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi dan Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari

Abdul Matilq dari Atha', tentang ayaL KL;1r3!-"Pol*ttoh
pakaianmu yang indah,,' ia berkata, "Tadinya mereka thawaf

di Ka'bah dalam keadaan telanjang, lalu mereka

diperintatrkan untuk mengenakan pakaian mereka'"37

14549. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkat4
..Husyaim menceritakan kepada kami dali Abdul Malik, dari

Atha', perkataan Yang sama."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51A64).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tJyun (31218)-

35
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14550. Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: yahya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
menceritakan kepada kami dari Atha', tentang firman Allah,

# ,l:* K*;le3L "rotuitah pakaianmu yans indah di
setiap (memasuki) masjid," bahwa maksudnya adalah,
pakailatr pakaianmu. 3 E

14551. Ya'qub menceritakan kepada ka*i, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratr
mengabarkan kgnada kami dari Ibratrim, tentang fi.rman
Allah, ,$ ,l:* K*-:l:li "poroibh pakaianmu yang
indah di setiap (memasuki) mosjid,,, ia berkata, ..Tadinya

orang-orang thawaf di Ka'batr dalam keadaan telanjang, lalu
mereka dilarang dari hal tersebut.,'3e

14552. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

. menceritakan kepada kami dari Mughirarr, dari Ibrahim,
tentang ayx, 7sJ,J 8,* Kf";letl "rokoitah pakaianmu
yang indah di setiap (memasuki) masjid,,, ia berkata,
"Sebelumnya mereka thawaf di Ka'bah dalam keadaan
telanjang, lalu mereka diperintahkan rmtuk mengenakan
pakaian.'{o

14553. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya bin
Yaman menceritakan kepada karni dari ustman bin Al
Aswad, dari Mujahid, tentang ayat, )+)7 $ * KX;bf
"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)

3t lbid.3e lbid.
'f{' Ibid.

-l-
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masjid," ia berkata, "Maksudnya adalah yang dapat menutupi

aurat, walaupun safu serban."4l

14554. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id,

Abu Ashim, dan Abdullatr bin Daud menceritakan kepada

kami dari Usfinan bin Al Aswad, dari Mujahid, tentang

firman Allah, ,V: $ *'Kf-;lrlil "Pot*ilah palmianmu

yang indah di setiap (memasuki) masjid," ia berkata,

"Maksudnya adalatr sesuatu yang dapat menutupi atlratnu,

walaupun safu serban."42

14555. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ,$ ,l: * 'K*;'Vt
"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)

masjid," ia berkata, "Tentang Quraisy, karena mereka

meninggalkan pakaian saat thawaf. "a3

14556. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang serupa"

14557. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&un menceritakan

kepada kami dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat,

4t Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5t1465).
12 Al Baghawi dalam tafsirnya Qla6Q dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(3/187).
13 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D18) dengan ungkapan senada, ia

berkata, "Kedua, ayat tersebut berkaitan dengan menutup aurat dalam shalat."
Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/40) dengan teks yang sama.



SurahAJSrag

# $ * Kf";lrl:d "prt itah pakaianmu yang indah di
setiap (memasuki) masjid," bahwa maksudnya adalatr,
pakaian.4

14558- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: zud, bin
Hubab menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Nafi,
dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, tentang ayat, i4K*;bf
# $ "fonorUt, pakaianmu yong indah di setiap
(memasuki) masjid,,, ia berkata, ,,Mantel dari jenis
pakaian."45

14559. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainatr menceritakan kepada kami dari Arlru, dari rhawus,
tentang ayat, )+)7 $ * %; l2!i! "rokoitah pakaianmu
yang indah di setiap (memasuki) masjid,,, ia berkata,
"Maksudnya adalatr pakaian. "

14560. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid
dan Abu usamatr menceritakan kepada kami dari Hammad
btn Zaid, dari Ayytrb, dari Sa,id bin Jubair, ia berkat4
'Tadinya mereka thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang.
Lalu seorang perempuan thawaf di Ka'batr, sementara ia

4

45

telanjang, sambil berkata,

'ytn 
"rW. A * ii ihX. :$-?A

'Pada hti ini tompoHah sebagiawtya atou pun selurubrya.

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tatzil e/466) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad Al
Masir (31187).
Abdurrazaq dalam tafsirnya Q/7s) dan Abu Ha1ryan dalam Al Bahr Al Muhith
Qt40).
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Manayang tampak darinya, maka aku tidak

menghalalltannYa'. "1 
6

14561. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazidmenceritakankepadakami,iaberkata:Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah SwT, *.J ,f '* 'K4:123i' "Pol*ilah pakaianmu

yangindahdisetiap(memasuki)masjid"'iaberkata'
..Tadinya,safuperkampungandariYamanjikasalahSeorang

penduduknyaberangkathajiatauumra}r,makaiaberkata"
.Tidaklayakakuthawafdenganmengenakanpakaianyang

telatr aku kotori,. Lalu ia berkata, 'Siapa yang mau

meminjamikukain?,Jikaiasanggupmendapatkarrnyamaka

ia memakainya. Namun jika tidak maka ia thawaf dalam

keadaan telanjang. Allah lalu mentrunkan padanya ayat yang

kamu a"rg*, # ,9 *'K4; t:l:L 'pa.trailah pakaianmu

yang indah di setiap (memasuki) masjid''"*'

14562. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah, P ,l:'*'K4:1t!i i;t; '6p-

,,Hai anak Adam, palrailah palraianmu yang indah di setiap

(memasud) masiid," ia berkatq "Sesuatu yang dapat

menutup aurat ketika akan masuk ke setiap masjid''/8

An-Nasa' i dalam ls-Sz nan (5 D3 4).

er-ir,o,fri dala,,t Ad-Durr'Al Mantsur (3t440), dan ia mengutipnya dari Abd

bin Humaid.
iinu Athiyah dalam ,4/ Muharrar At lnaiiz Ql3g3) dan Abu Hayyan dalam Al

Bahr Al Muhith (5/40).
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14563. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa tadinya masyarakat Arab jika
thawaf di Ka'batr maka mereka telanjang, kecuali suku yang

ekstrem beragama" yaitu Quraisy dan sekutu-sekutu mereka.

Siapa yang datang untuk thawaf dari selain mereka (Quraisy)

maka harus menanggalkan pakaiannya dan thawaf dengan

mengenakan pakaian orang yang ekstrem beragamanya,

sebab ia tidak boleh mengenakan pakaiannya. Jika ia tidak
mendapatkan pakaian pinjarnan dari orang yang ekstrem

beragamanya, maka ia harus menanggalkan pakaiannya dan

thawaf dalam keadaan telanjang. Jika ia thawaf dengan

mengenakan pakaiannya sendiri, maka ia harus

membuangnya sesudatr selesai thawaf karena ia telatr

mengharamkannya atas dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT
berfirman" ,$ ,9*%;lr3L "pot*itah patcaianmu yang

indah di setiap (memasuki) masjid'"ae

Dengan sanad yang sama dari Ma'mar, ia berkata: Ibnu
Thawus berkata dari ayahnya" "Pakaian dari jenis mantel."

145il. Al Husein bin Al Farj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid bin Sutaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatrhak berkata, telrtang firman Allah, $ * Kf-; bt
# "Pakailah pakaiawnu yang indah di setiap (memasud)

Al Hims adalah Quraisy dan Kinanah. Mereka dinamakan demikian karena
mereka tahammasltaryad&td (ekstrem) dalam agama. Mereka tidak bernaung
selama hari-hari Mina dan tidak masuk ke Baitullatr dari pintu-pinnrnya (lihat
AslrShahhah karya Al Jauhari, enti: hamasa).
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masiid," ia berkata, "Tadinya orang-orang dari Yaman dan

pedalaman (badui) apabila melaksanakan haji ke Baitullah

maka mereka thawaf dalam keadaan telanjang pada malam

hari. Allatr lalu memerintatrkan mereka untuk tetap

mengenakanpakaianmerekadantidaktelanjangdi
masjid."so

14565. Yunus menceritakan kepadaktl ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kalni, ia berkata: Ibnu zaid berkata,

tentang ayat,'f,622't 3L"pol-ilah papnianmu yang indah," ia

berkata,''Perhiasanmerekaadalatrpakaianmerekayang
merekatanggalkandisampingBaitullah,danmereka
bertelanjang."5l

14566. Pada kali lain ia (Yunus) menceritakan kepadaku deng"n

sanadyang sama dari Ibnu Zaid,.entartg firman-A|lah, ;i s
,$li i.;,$r' .t#. Ct ,it F'i a;ii "K*ot*ntoh,
,Siipfian yang mengharamlan perhiasan dari Allah yang

telah dit<cluarknn-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa

pulakah yang mengharamlan) rezeki yang baik'?" (Qs' Al

A,raaf |7]: 32) Ia berkata, ..Tadinya jika mereka datang ke

Baitullatr, lalu thawaf mengelilinginya, maka haramlah atas

mereka pakaian yang mereka kenakan saat thawaf. Jika ada

orang yang meminjami mereka pakaian maka mereka thawaf

dalam kondisi berpakaian. Namgn jika tidak maka mereka

thawaf di Ka'batr datam keadaan telanjang'"

Abu Ja'far An-Nuhas dalan Ma'uti Al Qur'm Qt27) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (31187).

Ibnu Al Jauzi dalam zad At Masir Qll87 ,189) dengan tanpa sanad.
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Lanjutnya: fii &-; i; g $ ,,Kotok rlrh, ,Siapakah yang
mengharamkan perhiasan dari Allah,." Maksudnya adalah,
pakaian dari Allah yang dikeluarkan oleh-Nya untuk hamba-
hamba-Nya.52

Seperti pendapat yang telatr kami terangkan, maka begitu pula
pendapat mereka tentang takwil ayat, Y'jlS;V;6lJU,
"Malcan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.,'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14567- Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia
berkata "Allah menghalalkan makan dan minum selama itu
tidak berlebih-lebihan atau menyebabkan sombong.,,s3

14568. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu J,raij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, #7 )AyY;,$Stli{;tVU,
{ty51 "Makan dan minumlah, dan jinganlah berlebih-
lebihan, sesungguhnya Allah tidak menytkai orang-orang

Wg berlebih-lebihan," bahwa maksudnya adalah, makanan

dan minuman.s

14569. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1465) dan Abdunazaq dalam tafsirnya
Ql78). Al israaf artinya melampaui batas, dan at mukhilah artinya angkuh serta
sombong.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/A6i).

s2
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kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata' ''Tadinya orang-orang yang thawaf di

Baitullah dalam keadaan telanjang itu mengharamkan lemak

daging atas diri mereka sendiri selama mereka dalarn musim

haji. Allatr lalu berfirman kepada mereka, 1; g;ft VUt
'4A # { frY Y';i 'Makan dan minumlah' dan

janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidok

menyukaiorang-orangyangberlebih-lebihan''Dia
berfirman,'Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan dalam

mengharamkan'."5s

14570. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata, tentang firman Allah, f''$$V;(tVUt
"Malan dan minumlah, dan ianganlah berlebih-lebihan"' ia

berkata, *Allah memerintatrkan mereka makan dan minum

dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka'"56

14571. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkatao

tentang firman Allah, f'"r31; "Dan janganlah berlebih-

lebihan," ia berkata, "Janganlah kalian makan yang haram'

itulatr yang disebut israf (betlebih-lebihan)"'s7

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1465),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al

|Yajiz Q1392,393\,dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil (21467).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/290).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1466), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun (3l1t8), Ibnu Al Jauzi dilam Zad Al Masir (31187), Abu Hayyan dalam Al

A'on, h Uuiittt (5141), dan Al Qurthubi dalam tafsimya (71195)'

56
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Tentang firman Allah,'qrgi #1 )ly"sesungguhrrya Atlah

tidak menytkai orang-orang yang berlebih-lebihan," ia (Ibnu Zatd)

berkata, *Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan-

Nya pada yang hatal atau yang haram, yang berlebih-lebihan pada apa

yang dihalalkan atau diharamkan Allah dengan menghalalkan yang

haram atau menghararnkar.r yang halal. Akan tetapi Dia menyukai

yang halal tetap dihalalkan dan yang haram tetap diharamkan, dan

itulah sikap adil yang diperintahkan-Nya."

0tfc

Sr9n('u #(s .*e'6 $i ;'i a;f; 6 S
AtK'{$! ii'taa61 f ';j,{r e#( ir,$ a

;frr'A,j,t'ii!:;i
"Kotalanrlahr'siapalrahyangmerrgfu ararnlcanpuhiasandmi

y'Jlah yorlng tclah dil<ch&rl<orr,Nya wfiik hartba-horta'
Nya dan (sia1a pulal<ah yolrJg menglwaml<mt) rczeki yang

b aik?' I<tal<anla1r,' S ernnrry a iar ( disedialem) b agp or ang:

oratg ymrgberfuorJ ildanl lrchidupan duniq lchusus bmhtk
mr,rlel,a saia) di Hari Kiarnat. Denikimilah Kard
menlelaslcan cyat uyd, itubagi orcmg.or(mg yarJg

mfrtgetahui'."

(Qs. Al A'raaf 171:321
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Tatrwil fiman Allah: 4$ft.r,p- d -,li dt A-:i; ; S
9i;t g (Katakantah, "siapakah yang mcngharamhan perhiasan

dari Allah yang telah dikeluarkan-Nyo untah hambo-hamba-Nya

dan [siapa pulahah yang mengharamkanJ rezehi yang baik?")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang

bodoh dari kalangan Arab yang bertelanjang ketika thawaf di

Baitullah dan mengharamkan atas diri mereka apa-apa yang telah Aku

hatalkan bagi mereka dari rezeki yang baik-baik itq i;g 'siapakah

yang mengharamkan', atas kamu hai kaum, ;iti'$ 'Perhiasan dari

Allah' yang telah Dia ciptakan untuk hamba-hamba-Nya supaya

mereka berhias dengannya dan berdandan dengan memakainya. Siapa

yang mengharamkan rezehi halat dari Allah, yang Dia berikan kepada

makhluk-makhluk-Nya sebagai makanan dan minuman mereka?"

Para atili takwil berbeda pendapat tentang makna ayat,

giSt'n *i;lt; "Dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki

yang baik?" setelah mereka sepakat atas makna az-zinah yang telah

kami sebutkan tadi.

Sebigian berpendapat, "Rezeki yang baik dalam konteks ini

adalatr daging, karena mereka tidak memakannya pada saat sedang

ihram."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14572. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman Allah, .y$.d-rii;lti A-; i;; S
O:1i 'u *f$ti "Katakanlah, 'siapakah yang
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mengharamlan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-

Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang

mengharamkan) rezeki yang baik'?" Maksudnya adalatu

lemak daging.s8

14573. Ywrus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

mengenai firman 4luh, +'9.6 -,ii 6i e-ii;; S
O:1t 'u. dlt$ *Katakanlah, 'siapakah yang

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-

Nya untuk hamba-lnmba-Nya dan (siapa pulalcah yang

mengharamkan) rezeH yang baik?' Yaitu yang mereka

haramkan atas diri mereka. Ia mengatakan: Saat

melaksanakan haji atau umrall, mereka mengharamkan

daging kambing atas diri mereka dan apa-apa yang keluar

darinya."59

14574. Pada kali lain Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Taid berkata. mengenai firman AUah, 6i e-;;" 6 3
uKatakanlah, 'siapakah yang mengharamlan perhiasan dari

Allah...'." Pernatr ada suatu kaum yang mengharamkan apa

yang keluar dari kambing, seperti susunya, lemaknya, dan

dagingnya. Lalu Allah berfirman, 6 -,1, ;ll'4;" g ii
O:1i 1, $lti .rb. "Katakanlah, 'siapakah yang

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikcluarkan-

Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siaW ptlakah yang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511467), AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn (3D18), dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (3/189).
Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/189).

5t
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mengharamkon) rezeki yang baik'?" Adapun perhiasan

adalah termasuk Pakaian.6o

14575. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin

Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Suffan, dari

seorang lelaki, dari Al Hasan, ia berkata: Ketika Atlah

mengutus Muhammad, Allah berfirman, "Ia ini adalah nabi-

Ku, ia orang pilihan-Ku, maka teladanilah ia" ambillah

sunnatr dan tradisinya. Tidak akan tertutup pintu-pintu di

hadapannyadantidakakanberdiripenghalangunfuk
menghalanglnya. Pedang tidak akan membuatnya takut dan

membuatnya mtrndur. Ia duduk di lantai dan makan

makanannya di lantai. Ia menjilati tangannya selesai makan,

memakai pakaian kasar, menunggang keledai, membonceng

di belakanpyq dan ia berkata, 'siapa yang tidak menwkai

Sunnahht maka bukan termasuk golonganht''"

AlHasanmelanjutkan:Alangkatrbanyakorang-orangyang
membenci dan meninggalkan Sunnahnya. Kemudian alangkah banyak

orang-orang yang kafir, fasik, pemakan riba" dan pengkhianat yang

telatr dimurkai Tuhanku. Mereka menyangka tak ada masalah bagi

mereka berkaitan dengan apa yang mereka makan dan minum, serta

menghias rumah-rumah dengan mqrakwilkan ayat, fii e-i;, # 3
;lt 'n .;$lft -*Q. 6 -,li "Katakanlah' 'siapaknh vang

meTgharamkan perhiasan dari Atlah yang telah dikeluarlan-Nya

untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan)

rezeki yang baik'?" Mereka hanya menjadikan semua itu untuk para

60 lbid.
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pembantu syetan. Mereka telatr menjadikannya sebagai pennainan-
permainan bagi perut dan kemaluan mereka dari berbagai penakwilan
yang tidak dihafal oleh SuSan.sr

Sementara itu, para atrli takwil lainnya berpendapat bahwa
maksud ayat tersebut adalah, apa-apa yang pematr diharamkan
masyarakat Jatriliyatr, seperti ar bahirah dan as-saa'ibah.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14576. FJrn bin Mu'adz menceritakan kepa.da ka,ni, ia berkata:.Yaad' 
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa,id

menceritakan kepada kami dari -eatadatu tentang ayat, $ $,r$i |2 *r,{rt .n$- 6 ,ii Ai'e_;'f};,xataraaan,
'siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Attah yang
telah dikcluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa
pulakah yang mengharamkan) rezeki yang brik'lz,yaitu apa
yang diharamkan masyarakat Jatriliyah atas diri mereka dari
harta benda merek4 yaitu ar bahirah, as-sa'ibah, ar
washilah, danat haam.a

14577- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu,awiyah
bin shalih menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas,
tentaog firman Allah, g$ti.rrg. 6 -rl, At A;i;; S
|Ui |E "I(atakanlah, 

-,Siapakah-Wrg 
menghoamkon

perhiasan doi Allah yang telah dikcluokan-Nya untuk

6t

62 |P: -Nu'"T dalan Hityah Al Auliyo, elt\3,l54), dengan ungkapan senada.
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun endi, nni at li*ia"r"* Zad Al
Masir (3llE9), dan AI Baghawi dalan Ma,ilim ei_fo*n etq|T.
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hamba.hamba-Nyadan(siapaplakahyangmengharamkan)

rezeki yang baik'?" ia berkata: Masyarakat Jatriliyatr pematt

mengharamkan beberapa benda yang Allah halalkan_dari

pakaian dan lain-lain, yaitu firman N*t d;-g .IiJ t''$ir, {6 ',4 A;3 ,P) -> '8 Sl "Katatantah,
,Terangkanlah kepadafu tentang rezeki yang diturunkan

Atlah lrepadamu, lalu kamu iadikan sebagiannya haram dan

(sebagiannya) lulal'." (Qs. Yuuntrs {101: 59) Yaitu ini'

Allah lalu menurunkan ayat, .9$.';A-ri6-,iidt'q:'i;;.s
,$1i 'e *PrtElYt "Katakanla-h, 'SiaPakah Yang

minglwramknn perhiasan dari Altoh ymg telah dikeluarkan-

Nya unnk lwnba-hamba-Nya dor (siapa pulakah yang

menghoankan) rezeH Yang baik' ?fi

ralrwit riman Allah: '6.'6fr33f iIilf ;rw(ir.fuay
i1g{t (Katahanbh, osemuanya itu [disediahanJ bagi orang4rang

yang berhun fulorn kehidupan dunia, hhttsns [antuh tnereka saiaJ

di Hari triarrrd"l

Abu Je'far berkete: Allah swT berfirman kepada nabi-Nya'

Muhammad sAw, "I(atakanlatr hai Muhammad kepada mereka yang

Aku perintahkan kau katakan pada mereka, 6-rl'S'A-: i;; S

9r1 u4isi b€;;$r'Elli .d;,' I{atatunlah, ",' Siapalah yang mengluramkon

prit t**, itoi Altah yurg telah ditccluqkon-Nyn untuk hamba-

tamba-Nya dan (siap pulakoh yang menghoantfun) rezeki yang

baik'?'Temyata me,reka memerlukan jaunaban, dan mercka tidak tahu

dengan apa menjawabmu. Perhiasan dari Allah yang telah

J

63 Ibrnu Abu H*im dalam tafsiraya (511467).
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dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik
adalatr untuk orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya
serta mengikuti apa yang diturunkan kepadamu dari ruhanmu saat di
dunia. Dalam hal ini mereka sama dengan orang yang kafir kepada
Allah dan rasul-Nya serta menyalahi perintatr Tuhannya. Sementara
semua nikmat ini murni untuk orang-orang y{tg beriman kepada
Allah dan rasul-Nya pada Hari Kiamat, saat tidak ada yang menyertai
mereka dalam hal tersebut seorang pun yang kafir kepada Allah dan
rasul-Nya serta menyalahi perintah Tuhannya.,,

Kira-kira seperti yang kami katakan inilatr pendapat para ahli
takwil tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan har tersebut adarah:

14578. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, ii'taA$fi.;91 OW( ilfueS
# "Katakanlah, ,Semuanya itu (disediakon) bagi orang-

orang yang beriman dalam kehidupan dunia, Htusus (untuk
mereka saja) di Hari Kiamat,,,, ia berkat4 ..Kaum muslim
menyertai orang-orang kafir dalam rezeki yang baik saat di
dunia. Mereka makan dari makanannya, memakai pakaian
terbaiknya, dan menikahi wanita-wanita shalihnya. Hanya
mereka (ka,rn muslim) yang mendapatkannya pada Hari
Kiamat."il

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (s/r46E) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Qla6l dengan tenpa sanad.
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14579. Pada kali lain Al Mutsanna menceritakm kepadaku dengan

sanad yang sama juga dari_Ibnu Abbas, ia'berkata tentang

^y* $3$ -rI3J1 AV(il$ a $ "l(aakoilah, 'semuanva

itu (disediakan) bagi orang-orang wrg beriman dalam

kehidupan dunia,," bahwa maksudnya adalalL kaum muslim

menyertai orang-orang kafir dalam rcz*i-rcz.eki yang baik

pada kehidupan dunia Kemudian Allah hanya memberikan

rezeki-rezeki yang baik itu di akhirat rmtuk orang-orang

beriman, dan orang-orang musyrik sedikit pun tidak

mendapatkaonya65

14580. Muharnmad bin Sa'ad menceritakan k@aku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia bertata: Pamanku

menceritakan ke,padahr, ia berkata: Ayahkg menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Allatt

berfimran kepada Muhamnrad SAw, -rf' Ai'*;'i; g4z 21. .2.!
?C Cr ir' .Y-

ulll iI6jrf i;!il o W( i,.$ a 3 Wi'eiW( ir-$a |1rni b,*{tii -rg-'6Ai'.r']a-;Aa_

6'

6

'"r:fri;-'i:i 
"Katakanlah, 'semtoqn in ('f41 tr-$)'ri'lrlL 'disediakan)

bagi orang-orurg Wrg beriman dalon kehidupan dunia,

khusus (wnk mereka saia) di Hoi Kiamat'." Allah

berfinnan, .'Katakanlah bahwa perhiasan tersebut di akhirat

khusus untuk oftmg-orang yang berimankepada-Ku di dunia,

tak seorang pun me'lryertai mereka di akhirat, karena

perhiasan di dunia dipenrnttrkkan bagi seluruh manusi4

namun di atfiirat Allah meqiadikannya tftusus untuk para

ottl$n'-Nya.'#

As-suyrthi dalam Ad-Dw At Mottnr (31446,M7) dm beliau menggabung

kedua dsar tcrsebut menjadi satr.
Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (5/1468) dan Al Marmdi d6[am An'Nukatwa

Al UW, QDlg) dengan ungkapan scmakna.
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14581. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Nabith, dari

Adh-Dhahhak, tentang ayat, sxt -#J1 \vi( ir.$ a 3
# ;;- 'r3!, "Katakanlah, 'semuanya itu (disediakan)

bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia,

Htusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat'," ia berkata,

"Kaum Yahudi dan Nasrani menyertaimu di dunia, dan

perhiasan itu khusus untuk orang-orang yang beriman pada

Hari Kiarnat kelak.-67

14582. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat, -e{Lll el$f.'rr&aS
;fi$i ;;- 'lSY 6trf "Katatcantah, 'semuanya itu- -- l.

(disediokan) bagt orang-orang yang beriman dalam

kchidupan dunia, khusus (unuk mereka saja) di Hari
Kiamat'." Maksudnya adalah, khusus untuk orang-orang

beriman di akhirat, dan orang-orang kafir tidak ilart serta

menikmatinya bersama mereka Adapu di dunia, orang-

orang kafir menyertai mereka.68

14583. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakaq kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, dSl
#1 ;;'1:.t!, $tr| 1$JJl O ,i,:r ir.iV"Katatrantah,

'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman

dolam kchidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1468) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir(3ll9o).
Abdurrazaq dalam tafsirnyaQITS) dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya (71200).

67
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Kiamat'." Maksudnya adalah, siapa yang beramal dengan

iman di dunia, maka murni baginya penghormatan Allatl

pada Hari Kiamat. Siapa yang meninggalkan iman di duniq

maka ia akan datang kepada Tuhannya tanpa memiliki

alasan.6e

14584. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhat menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tenrang aya\ $11 -r!;11 
C 6( t-it A .f

" Katakanlah,'semuanya itu (disediakon) bagi orang-orang

yang beriman dolam kchidupan dunia'," batrwa orang-orang

kafir ikut menikmatinya bersama mereka. 'ia{!t '#- ''6y
"Khusus (untuk mereka saia) di Hari Kiamar," maksudnya

adalah khusus untuk orang-orang beriman.To

14585. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang fi*ln AllalL -.li S'^S; f;; g
q:-!H g-tt\'".iu.A + {:}i'n 

q$tri,".;i;tti -rii-'uAq
#1 i;-'6t "Katakanlah, "setmtanya itu (disediatran)

bagi orang-orang yang beriman dalam kchidupan dunia,

Hrusus (untuk mereka saia) di Hwi Kiamat'," ia berkata

"Orang-orang musyrik ilut serta dengan kaum mukmin di

dunia dalam menikmati pakaian, makanan, dan minuman.

Namun pada Hari Kiamat kelalq pakaian, makanan, dan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1468).

Al Qurthubi dalam tafsirnya (7D00) dan Ibnu Athirh dalam Al Muharrar Al
WajizQl393).

69
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minuman hanya didapatkan oleh orang-orang beriman,

sedangkan oftnlg-orang musyrik sedikit pun tidak

mendapatkan bagian dari hal tersebut.'7l

14586. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Dunia bisa didapatkan

oleh orang mukmin dan kafir, sedangkan kebaikan akhirat

khusus untuk orang-orang mukmin, dan orang kafir sedikit

pun tidak mendapatkan bagian itu."72

14587. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkxa"

tentang ayat, #1 ii-'taA $1t -;91 cl$( t-$A 3
" Katakanlah,'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang

yang beriman dalam kchidupan dunia, Hrusus (untuk mereka

saja) di Hari Kiamat, " yakni; "Ini pada Hari Kiamat hanya

rurttrk orang-orang beriman, dan orang-orang kafir tidak ikut

serta menikmatinya bersama mereka dan hanya menyertai

mereka di dunia. Jika tiba Hari Kiamat maka mereka tidak

akan mendapatkanny4 baik sedikit maupun banyak."73

Sa'id bin Jubair berkatq tentang ayat tersebut dalam riwayat

berikut ini:

14588. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin

Aban dan Habwiyah Ar-Razi Abu Yazl,d menceritakan

kepada kami dari Ya'qub Al Qumi, dari Sa'id bin Jubair,

Abu Ha1ryan dzlan Al Baltr Al Muhith (5142) dan Al Qurthubi dalarn tafsirnya
(7D00).
Ibid.
Ibid.

7l
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tentang ayat, '#;i'1ttIr63f iIJf ;tV( t-i':. a 3
" Katalranlah,,semuanya itu (disediakmr) bagi orang-orang

yangberimandalamkchidupandunia,Htusus(untukmerela

saia)diHariKiamat',"iaberkata"Merekamengambil
manfaat denganrrya di dunia, dan dosanya tidak akan

membunhrti -ereka"?4

Paraahliqira'atberbedapendapattentangbacaanllafazfi
1a$. . 2

Sebagianabl1iqiraarMadina}rmembacanyaiidvdenganme-

rafa'-l<anrry4 maknanya adalah, "Katakanlah bahwa perhiasan itu

hanya untuk orang-oftmg beriman."

Sementara itu, set,nrh ahli qira'at lain memb*unyu'zdiv

dengan me-naslab-kannya sebagai tal darllatazhlii,T5 dan lafazh ini

tidak disebutkan data6 kalimat karena cukgp dengan makna zhahir

yang menunjukkannya, sepeni yang telatr kujelaskan tentan$ takwil

ayat ini, bahwa maknanya adalah: Katakanlah bahwa perhiasan itu

digabungkan (disediakan) untuk orang-orang yang beriman di dunia

dan untuk mereka di akhirat s@ara murni'"

Merekayangme'mbacadengagnashab'berartitelah
menjadikan khabar i n* rafatu Wfir.$f,

Abu Jarfar berkata: Di antara kedua qira'at itu, yang paling

benar menurutku adalah qira'at orang yang membacanya dengan

noshab,karena masyarakat Arab lebih memilih noshab padaf il jit'a

letaknya sezudah isiz dan kata sifat. Sekalipgn dengan rafa'memang

7' Ibnu Abu Hatim dalqp tafsirnya (5/1a68)'
7s Nafi membacuny" i:le dengan rqfa'. Sementara yang lain membacanya

de,ngan nashab. Lihat lt'Taisir @al' 90)'
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boleh, hanya saja yang demikian itu (dengan nashab) lebih banyak

dipakai dalam perkataan mereka.

Tatcwil firman Allah: 5fr ,,A ,"i51 3:;i 6tK
(Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang

yang mengetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrmarL "Sebagaimana

telah Ku-jelaskan kepadamu tentang hal yang wajib atas kamu pada

pakaian, perhiasan, yang halal dari makanan dan minuman, serta yang

haram darinya, dan Aku telatr membeda-bedakan di antara semua itu

untuk kamu watrai manusia. Aku juga menjelaskan seluruh dalil-dalil-

Ku, hujjatr-huijatr-Ku, tanda-tanda halal-Ku, haram-Kr1 dan hukum-

huktrm-Ku kepada kaum yang mengetatrui apa yang dijelaskan kepada

mereka dan memahami apa yang dibedakan untuk mereka."

c{tc

#,iff6?{; 6stc; $';t 6 ;>:;$ Ci i; 6,i
{ti;i'|&6$ firs,r's.iiii6 8t1gr3 & 6i

@56
"Katakanrlahr'Tuhanlculrmryammghmoniconprl,lfuatfi i
yarJgkcii, baik ydrJg nmnpak atrru pun yang terserh,uryL

dm pubwun ilosa, melmtggar hak marntsia tarqa alasan
y dr.g benm, (mrrrdwartl<m) munpqselruatl,an Nlah

dmgon ses-uralat ydrrg y'.J;lah fidf,k rrwruwrurJllornlruiia,h unhtk
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iat dnrr fuvndlvrmi<ni nwryailn'aAaknrr terhadop lJ;lah
aPa Y atg fiilak llantru l(stnlttti' ."

(Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Takwil liman AIIrh: {rg*(:t(;r';56;+;rfi Cj i;6ii
;iili #,ifift?$j (Kota*uilah, oruhanku hanva mengharamkan

perbuatan yang keii, bai* yang nanpak otau pun yang tersembunyi,

dan perbuatan dosa, melangor hak manusia tanpa alasan yang

benar.")

Abu Ja'far berkete: Allah SWT berfirman kepada nabi-Nya

Muhammad SAW, nKatakanlah hai Muh:mmad kepada orang-orang

musyrik yang melepaskan pakaiaonya untuk thawaf di Baitullah dan

mengharamkan makan rezeki baik-baik yang Allatr hatatkan untuk

mereka, 'Hai kaum, sestmgguhnya Allah tidak mengharamkan apa

yang kamu haramkan itg, bahkm Dia menghalalkan semua itu untuk

hamba-hamba-Nya yang beriman, serta mempersilakannya bagl

mereka. Tuhanku hanya memg[aramkan segala sesuatu yang buruk-

buruk, yaitg perbuatan-perbgatan keji, baik yang nampak diantaranya

(yaitu terang-terangan) mauprm yang tersembunyi (yaitu diam-diam;

diratrasiakan).

Tentang hd tersebut, telah diriwayatkan dari Mujatrid berikut

ini:

14589. Al Harits menceritakan ke,padakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadakrr ia berkata: Abu Sa'ad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata"

tentang firman Allalt 'oqt;Q"11,17 "Batk yang nampak

atau Pun yang tersembutyi," ia berkata, "Lafazh W';I('
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'Baik yang nampaV, maksudnya adalah thawaf masyarakat

Jatriliyatr dalam keadaan telanjang, 6gq 'Atau pun yang

tersembunyf ', maksudnya adalah 6*,t;t76

Saya telatr menyebutkan perbedaan pendapat para atrli takwil
tentang penakwilan ayat tersebut melalui beberapa riwayat yang lalu,

maka tidak perlu mengulangnya lagi di sini.

Adapun ij} aftinya kemaksiatan, sedangk* i#' artinya
aniaya terhadap manusia. Allah SWT berfirman, "Katakanlah,

'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji serta

perbuatan dosa dan melanggtr hak manusia tanpa alasan yang benar'."

Kira-kira seperti yang kami katakan inilah pendapat para atrli

taku/il tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14590. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-' Suddi, tentang aya! ifft it; "Dan perbuatan dosa,

melanggo lrak manusia," bahwa lafazh iryt artinya

kemaksiatan, dan lafazh pjr artinya melanggar hak manusia

tanpa alasan yang benar.77

14591. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujatrid berkate

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (5/1470), Ibnu Athiyatr dalam Al Muhanw Al
Wajiz Q1395), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3ll90).
Ibnu Abu Hatim dalam ta8imya (5ll47l) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Tazil Q167,46,8).

76
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tentans firman Allah, ifift?'{i '"fr6t, *6 " Baik vong

nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa'

melanggar hak marutsia,,, ia berkatao 
..Larangan dari dosa"

yaitu bentuk kemaksiatan seluruhnya dan pemberitahuan

bahwa orang yang menganiaya' maka sebenarnya

penganiayaannya itu terjadi kepada dirinya sendiri'"78

TarcwirlirmanAllah:',El j;i*ttifu +,iii1it\lg;i&
,oii6{( ii twmperse*utukan Allah dengan sesuatu yang Allah

tidak menurunkan huiiah untuk itu dan [mengharamkanJ

mengada-adakan terhadap Allah apayang tidak kamu ketahui)

Abu Ja'far berketa: Allah SWT berfimran, "Tutranku hanya

mengharamkan perbuatan-perbuatan keji dan mempersekutukan-Nyq

yaitu kamu menyembah Allah sambil menyembah ttrhan lain."

(,f(, -* I I U "Dengan sestwtu yang Altah tidak

menurunkan hujjah untuk itlt." Dia berfirmaq "Tuhan kartu

mengharamkan kamu menyembah-Nya dengan mempersekutukan-

Nya kepada sesuatu yang tidak Dia jadikan dalam hal kamu

mempersekutukan-Nya itu hujjah atau keterangan, yaitu izin'"

'oiiir { V ;t\ ',Fi};i *t "Dan (mengharamkan) mengada-

adalan terhadap Atlah aw yang tidak kamu kctahui-" Dia berfirnan,

,,Dan, mengharamkan karnu mengatakan bahwa Allah

memerintahkanmu bertelanjang untuk thawaf di Baitullah, dan

mengharamkan atas kanru memakan hewan-hewan temak yang kamu

haramkan ini. Kamu jadikan as-sa'ibah dan al haam, serta

menjadikan sebagai wasilatr ini dan yang lain dari apa-apa yang tidak

?t Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/l9l)'
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kamu ketahui apakah Allah menghararnkannya, atau

memerintatrkannyq atau memperbolehkanny4 lalu kamu

menyandarkan kepada Allah tentang pengharaman, larangan, dan

perintatrnya. Seperti itulah yang diharamkan Allah atas kamu tanpa

kamu ketatrui bahwa Allah menghararnkannya. Atau kamu katakan

bahwa Allah memerintahkanmu melakukannya, karena ketidaktahuan

dari kamu tentang hakikat perkataan dan penyandaranmu kepada

Allah."

ooo

<rilrfi-{;'r6 5it6-{'#'E 6g:M $ g.;

*Tiap-tiap wutt tnrrrrpuffryaibatas wd<ary mf,l<a apabila

telah dawry worktturya mqel,a ddak dapat

men3mdilrl<nnnyabarang sesctclt W dfrn tidak dapat
(pula)m.emaiul<.arvtya."

(Qs. AI A'raaf lllz 34')

Takwil fiman Allah: ?6,;i;AS 'iL\'l;tiy"A $ $t;
@ <rj,#- *i frrop-tiop umat mempunyai batas waktu; maka

apabila telah datang waktunya mereka tidak

mengundurkannya barang sesaat pun dan tidah dapat

memajukannya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrman sebagai bentuk

ancaman terhadap orang-orang musyrik yang dikabarkan-Nya bahwa

dapat

[pulaJ

I
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jika mereka mengerjakan satg perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami

mendapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan Allatr pun

memerintahkan kami untuk mengerjakannya," setrta sebagai janji yang

pasti dari-Nya kepada mereka atas kebohongan mereka terhadap-Nya

serta kebulatan tekad mereka mempersekuhrkan-Nya dan ketetapan

mereka di atas kekafirarU sambit mengingatkan mereka apa yang telah

menimpa orang-orang seperti mereka dali umat-umat sebelum

mereka, #fA,*:; "Tiap-tiap umat mempwqni batas waldu'"

Dia berfirman, "Setiap kelompok yang bersatu untuk

mendustakan rasul-rasul Allah serta menolak nasihat-nasihat mereka

dan mempersekutukan Allah, padahal Tutran mereka telah

menegakkan hujjatr-hujjah-Nya atas mereka, maka masing-masing

memiliki fi,Boto, wawu'. Yaitu waktu bagi tunrnnya hukuman ke

daeratr mereka dan tunmnya bencana kepada mereka disebabkan

kemusyrikan me,reka"

'i# * ftg "Maka apabila telah ddang wafuunya'" Dia

berfirman, "Jika telah datang waknr yang telah ditetapkan Allatr bagi

kebinasaan mereka dan ttrunnya siksaan kepada mereka'"

1i6 6i;*-{ "Mereka tidak dapat mengundurkannya'" Dia

berfirman, "Mereka tidak diberi masa tanggrrh lagi untuk tetap hidup

di dunia, dan tidak akan bisaberse,nang-senang lagi hidup di dalamnya

dari waktu kebinasaan mereka dan masa datangnya kematian mereka'

walaupun sesaat.

<rifi-{; "D* tidak dapat (pula) memaiukannya'" Dia

berfirman, "Mereka juga tidak akan dapat mernajukan waktu yang

telah Allatr tetapkan bagi mereka sebagai wakttr kebinasaan."

oco
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tit zz'{ ,-

Jlsliri dr-l,
'K{"3}3;'&Mf4$1;v-g
'"itil{t6",3?s'{53

uHai anok anak Admn, jil<a datangl<epadamu ras:.tl.rasttl
dmipada l<amu ydr.g mencerital<mt l<epadamu oyat ayat.
I(u, malia b ar angsiap a y dng b erukw a dmr mengadal<mt

bqbail<mr, ddaklah adn l<ekhaw atiran terhadap merel<.o dmt
tidak (pula) merel<a bqsedih hati.u

(Qs. Al A'raaf l71z 35)

rakwil firman Altah: 'K!" '&1'&4 3r; .ff!-Q!;r; -g
@ '"#-i1t$"3i.5{'4* $t;3,$; (Hai anah-anak Adam,
jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang
menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang
bertahwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak [pulal mereka bersedih hati)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman sebagai

pemberitahuan kepada makhluk-makhluk-Nya tentang apa yang telatr

Dia siapkan untuk golongan-Ny4 orang yang menaati-Nya, serta

beriman kepada-Nya dan rasul-Nya, dan apa yang telah Dia siapkan

untuk golongan syetan berikut pembantu-pembantunya yang kafir
kepada-Nya dan rasul-Nya.

'&4 
311-t #\-e*;Y. i#- " Hai ana k- a n a k A dam, j i tra d a t an g

lrcpadamu rasul-rasul daripada kamu." Dia berfirman, "Jika datang

kepada kamu rasul-rasul-Ku yang Aku utus mereka kepadamu unttrk
mengajakmu menaati-Ku dan berserah kepada perintah dan larangan-

Ku.tt
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'$4"o*ipao kamu." Maksudnya dari kalanganmu sendiri

dan dari kabilatr-kabilahmu.

dy K 'ogi "Yang menceritokur kcpadamu ayat-ayat-

kt." Dia berfirman, "Membacakanmu ayat'ayat dari kitab-Ku dan

memberitalturnu dalil-dalil serta tanda-tanda kebenaran yang mereka

bawa kepadamu dari sisi-Ku, dan hakikat dari apa yang mereka

dakwatrkan kepadamu, yaitu pengesann terhadE>Ku."

'$ 83( ,F "Maka barangsiqa yang bertalcwa dan

mengadakan perbaikan" Dia berfirman, "Seseorang diantaramu yang

beriman kepada apa yang dibawa oleh rasul-rasul-Ku dari apa yang

mereka ceritakan dari ayat-ayat-Ku, dan percaya serta bertakwa

kepada AllalL lalu takut kepada-Nya dengan mengamalkan apa yang

diperintahkan-Nya dan berhenti dari apa yang dilarang-Nya melalui

lidatr rasul-Nya

'$ "Dan mengadakan perbaikot" Dia berfirman, uJuga

memperbaiki amal-amalnya yang sebelumrya rusak karena berbuat

maksiat kepada Allah dengan cara berhenti dri berbuat maksiat."

' ! '< 
(i "Ttdoiloh ada kckhawabm terhadap mereko."wo?

Dia berfirman, "Maka pada Hari Kiamat kelak tak ada ketakutan atas

mereka terhadap siksaan Allah ketika mereka dateng kepada-Nya."

'6i I {i "Dan tidak (pula) nereka bersedih hati'"

Maksudnya yaitu atas apa yang tidak mereka dapatkan dari dunia yang

telah mereka t'nggalken dan hawa nafzu yang mereka hindari, karena

mengikuti larangan Allatl ketika mereka melihat anugeratr Allah

padanya.

14592. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam Abu Abdillah
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Hayyaj menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin Ziyad
menceritakan kepada kami dari Abu Sayyar As-Salmi, ia
berkata" "Sesungguhnya Allatr telatr meletakkan Adam dan

anak-cucunya dalam genggaman-Nya, lalu Dia berfirman,'#t 6x rF *'re 'oli.'i4 31t,'{a;y.t1y1;t;6;;
'8#- # {5'd;.3;fi 'Hai anak-anak idam, iika datang

lrepadamu rasul-rasul daripada lmmu yang menceritakan

kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa

dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kckhawatiran

terhadap merela dan tidak (pula) merekn bersedih hati'.
Kemudian Dia memandang kepadapararasul, lalu berfirman,

a, @ W'rfi c, 4y'rL9 WiJ *t{,i ; WEb
'rks *t{,i;,3t:li #i.

@ pj's -H95iL1W a;G q 0L at WV e$t'e tF;ii Ei5-
i6 'A Yfi i$ ''3'H 

"i 
,Hai rasut-rasut,

malranlah dari makanan yang baik-baih dan kerjakanlah
,,* amal yang shalih. Sesungguhnya Aht Maha Mengetahui apa

yang komu kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini,

adalah agama kannu semua, agama yang satu dan Aht
adalah Tuhanmu, maka bertalcwalah kcpada-Kz'. (Qs. Al
Mukminuun [23]: 5l-52) Kemudian Dia membangkitkan

mereka."79

- Jika ada yang bertanya: Apa jawaban dari firman-Nya, $
'&4 3::t #5 " Ji ka dat a n g ke p a damu r a s u l - r a s u l dar i p a d a kamu?"

Jawabannya yaitu: Para atrli bahasa Arab berbeda pendapat

mengenai hal tersebut. Sebagian berpendapat bahwa jawabnya adalah

7e As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3/450) dan Al-Alusi dalam Ruh Al
Ma'ani (8/ll4).



Tlfsirlr;}.:Il.afut

kalimat tersembunyi yang ditunjukkan oleh apa yang nyata dari

kalimat, '$ 611 {i "Uatca barangsiapa yang bertalcwa dan

mengadakan perbailai." Itu karena ketika Dia berfirman, $l r#
'$ "Mala barangsiapa yang bertalcwa dan mengadakan

f,erbaitran,,, seolah-olah Dia berfirman, 'i*'6, "Maka taatilah

mereka." sementara itu, sebagian lain berpendapat batrwa jawabnya

adalalr kalimat, '$ 6X rF "Malca barangsiapa yang bertahta dan

mengadakan perbaikan,'. Itu karena "rrk"*; 
yaitu, i(! dt f

'*?:..Barangsiapa yang di antara sebasian kamu dan mengadakan

ferbaikan." Bukti yang menunjukkan demikian adalah pembagian dari

kalimat. Jadi, dalam perrbagian itu tidak perlu menyebutkan kata'n*'.

tfcc

i3lr:r # 64 i-(& VK*, W$,l;K 45r'
@errrF6r-

"Ddn orcmg'orarJg ydrrg men/n,t,tal<an dydt'ctyat Kani dart

nrrirtyofionsl<fiJ diri terhadayuya, mel:elca i,/tl pe1r.,glwr.i'

pengl;ruritinrlialra;m.qel<al<el<aldiilalannya"'

(Qs. Al Nraaf [7]: 36)

Talrwit firman Allah: ,4t-q"V;K*rW91iK 45ft
@ 5-r+1 q;i)gi 45 @an orang-orang yang mendustahan

ayat-ayat Kami dan mcnyombongkan diri terhadapnya' meteka itu

penghuni-penghuni neraka; mereka kehal di dalamnya)
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Adapun orang-

orang yang mendustakan berita-berita para rasul yang Aku utus

kepada merekq tidak mau mengesakan Aku serta kafir terhadap apa

yang dibawa rasul-rasul-Ku, serta sombong dari membenarkan hujjatr-

hujjalr dan datil-dalil-Ku, maka mereka itu, ;6i #'Penghuni-
penghuni neraka'. Siapa yang melakukan hal tersebut maka termasuk

penghuni neraka Jahanam yang sebenarnya. Mereka memang pantas

menghuninya. 'o:'l$AF 'Mereka kekal di dalamnya'. Mereka akan

tinggal di dalam neraka Jahanam dan tidak akan keluar darinya untuk

selama-lamanya."

ooo

'.:. K i W ;ii iF t;j6 ;- $ ",;:,

c ;fi rJ6, tr$;;-(M,'rf-,q $>i;rSy g #
ir;'1 {f i'ryrg'tk" 1J67ri-?i u 6;,i K

'u-# i^(ffi
"Mal<.d siapalah ydttglebih zhalim dmipada orcmg yorng

membuot-bwt &tsfu arhadap y'.Jltah atau men/nutal<mt
dyat-dyat.NyaTOrang-orangitudlerlmenperolehbagian

yclr.g telah ditentulan urtatlnya dnlarn kitab (I-duh
Mefuzh) ; hingga bila datang lnp"da merelca utusmt

utusan Komi (malail<at) unrl.tk mengmnbil tryowotrya, (di
wakAt itu) utusan Kmni bertarrya, 'Di mana (berhala.

berhala) yolngbiasal<amu sembah selain Nlah?' Uang.
or cmg nnsy rik itu menj aw ab,' B qhala.b erlwl a itu

-lqqtJ*g
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or(mg fiwqvrik itu mmiawabr'Ber:ha/r,'berlru/,a irl.t

sefiJu(mya taldh lerrya1 dnri k;clmi', il*rJ nwrela

mengalcui terhadnp diri merela bahwa muela odalah

ot (mg' ar (mg Y ,,ttg k,,ftt''
(Qr. Al A'raaf l7l:.371

rakwil firman Auah: ':.K i $ ;hf & t;i'x *t6'#
$'d #'$g-6e;l:#9,(Maka siapakah vans tebih zhatim

daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau

mendustakan ayat-ayat-Nya? Orang-orang ita akan memperoleh

bagian yang telah ditentuhan untuhnya dalam kitab [Lauh

MahfiuzhD

Abu Ja'far berkata: Altah SWT berfirman, "Siapakatr

yang paling salah perbuatannya, paling bodoh ucapannya, dan

paling jauh penyimpangannya dari kebenaran gi{ ;11 (F €}X I
'Daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah''

Ia mengatakan: Selain orang yang merekayasa ucapan bohong

terhadap Allah, dengan berkata ketika ia melakukan perbuatan keji,

'Allah telah memerintahkan kami agar metakukanny u'. =#9i1.K ii
'Atau mendustakan ayat-ayat-Nya'. Ia mengatakan: Orang yang

mendustakan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan

keesaan-Nya dan kenabian paru nabi-Nya, lalu ia mengingkari

hakikatnya dan menolak kebenarannya. 4i 'Orang-orang itu',

Ia mengatakan: Orang yang melakgkan hal tersebut dan

mengadakan kebohongan terhadap Allah dan mendustakan ayat-

uyutlNyu. $J 'i # 'i16- A4;l 'orang-orang itu atran

memperoleh bagian yang telah ditentukan untulotya dalam kitab
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(Lauh Mahfuzh)'. Dia berfirman, 'Mereka akan mendapatkan bagian
mereka dari apa yang telatr Allah tetapkan untuk mereka di Lauh
Matrfuzh'."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang bentuk bagian yang
ditetapkan untuk mereka di Lauh Mahfuzh.

Sebagian berpendapat bahwa bentuk bagian yang ditetapkan
untuk mereka di Latrh Mahfuzh yaitu adzab Allah yang telah
disediakan-Nya untuk orang-orang yang kafir terhadap-Nya.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14593. Ya'qub bin Ibrahim dan Amru bin AMul Hamid
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Marwan
menceritakan kepada kami dari Isma,il bin Abi Khalid, dari
Abu Shalih, tentang firmanAllah, igti;#'lg_a$'"Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah
ditentukan untubtya dalam kitab (I-auh Mahfuzh)," yaitu,
adz b.to

14594. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kafiri dari Isma'il, dari Abu
Shalilt, dengan redaksi yang semisalnya.

14595. Muhammacl bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
suddi, tentang ayat, ,-ifil ii i#, '{g:_ a*l ,,orang-

orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511474), Abu Hayyan dalan At Bahr Al
Muhilh (5147), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(7t203).
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untufuya dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "Apa

yang telatr ditetapkan untuk mereka berupa adzab"'8l

14596. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Katsir bin

Ziyad, dad Al Hasan, tentang firman Allah, '$t:- llgl
#;f i # "orang-orang itu alran memperoleh bagian

yang telah ditentukan untulmya dalam kttab (Lauh

Mahfuzh)," ia berkata, "Yaitu adzab."8z

14597. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari

Abu Sahl, dari Al Hasan, ia berkata, *Yaitu adz:ib'"E3

14598. Ibnu Waki, menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan l6epada kami dari Juwaibir, dari

seorang lelaki, dari Al Hasan, ia berkata, "Yaitu adzab'-&a

Para atrli takwil lainnya berpendapat bahwa makna ayat

tersebut adalah, "Mereka akan mendapatkan bagian mereka dari apa

yang telah ditetapkan untuk mereka, yaitu sengsara dan bahagia.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

l45gg. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syarik, dari salim,

dari Sa'id, tentang ayat,,ri$l'i #'lC:- a+i " orang-

Al Mawardi dalan An-Nukat wa At uyun (3D21), Al Baghawi dalan Ma'alim

At-Tanzil (21470), dan Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (3/193).

Ibid.
Ibid.
Ibid.

8l

82

t3

84
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orang itu alcan memperoleh bagian yang telah ditentukan

untubtya dalom kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, *Yaitu

kesengsaraan dan kebatragiaan."85

14600. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam
menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad

bin AMurratrman bin Abi Laila, dari Al Qasim bin Abi
Bizzah, dari Mujatrid, tentang ayat, 'n # 'lf;- a+l
.SI "Orang-orang itu alan memperoleh bagian yang

telah ditentukan untulvrya dalam kttab (Lauh Mahfuzh),"

sebagai orang yang sengsara dan orang yang batragia86

14601. Washil bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami

dari Al Hasan bin Amru Al Faqimi, dari Al Hakam, ia
berkata: Aku mendengar Mujatrid berkata tentang ayat,

.',ig( ii # 'lg- 4t "orang-orang itu atun
memperoleh bagian yang telah ditentulan untubtya dalam

kitab (Iauh Mahfuzh)," ia berkata, *Apa yang telatr

ditaapkan sebelumnya. "

14602. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, ,r$$l ii #'le;-,U;t "orang-

orang itu alan memperoleh bagian yang teloh ditentukan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1474) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil Q1470).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511474), AI Baghawi dalam Ma'alim At-
Tuail Ql47O), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/193).

E5

86
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untubrya dalam kttab (Lauh Mahfuzh), " yaitu kesengsaraan

dan kebahagiaan.sT

14603. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suweid,

ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari

Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang uyut, 6$l

SJ'i #'$(i- "orong-orang itu akan memperoleh

bagian yang telah ditentukan untulmya dalam kitab (Lauh

Mahfuzh)," bahwa maksudnya adalatr, apa yang telah

ditetapkan atas mereka berupa kesengsaraan dan

kebatragiaan.ss

14604. ...ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami

dari Syarik, dari Jabir, dari Mujahid,,. dari Ibnu Abbas'

tentang ayat, y{{fl'i #'$q 6ryf " orang-orang itu

akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untulmya

dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," berupa kesengsaraan dan

kebahagiaan.se

14605. Ibnu waki men-ceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Namir dan Ibnu I&is menceritakan kepada kami dari Al

Hasan bin Amru, dari Al Hakan}, dari Mujahid, tentang ayat,

#l 'i # 'lg- 5.4i1 "orans-orang itu atnn

memperoleh bagian yang telah ditentulan untulmya dalam

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31221), akan tetapi beliau

mengutipnya dari Ibnu Abbas, Al Baghawi dalarrl Ma'alim At-Taruil (21470),

dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3/193)'

Ibid.
Abu Ja'far An-Nuhas dalaro Ma'ani Al Qur'an Ql3|),Ibnu Al Jarui dalam Zad

Al Masir (3/193), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(7D03)'

tt
89
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kitab (I^ouh Mahfuzh)," ia berkata, "Apa yang telatr ada

ketetapannya."90

14606. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamid bin
Abdurratrman menceritakan kepada kami dari Fudhail bin
Marzuq, dari Athiyah, tentang ayat, i; # 'lq 6Wt
#l "orang-orang itu akan memperoleh bagian yang
telah ditentukan untulvrya dalom kitab (Lauh Mahfuzh)," ia
berkata, "Apa yang telatr ditetapkan bagi mereka di dalam

lotab (I"auh Mahfuzh)."e I

14607. ...berkata: Suwaid bin Amru dan Yahya bin Adam

menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Salim, dari Sa'id,

tentang ayat, ,r$$1ii #'lU;- a+S "orang-orang itu
akan memperoleh bogian yang telah ditentukan untubtya
dalam kttab (I-auh Mahfuzh)," ia berkata, *Yaitu berupa

kesengsaraan dan kebahag iaar.."e

14608. ...berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada karni dari

Abu Mu'awiyatr, dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata, "Apa yang telah ditetapkan atau

ditakdirkan atas mereka."e3

14609. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang ayat, * i!$t i; Ht'lg- a*l " orang-orang itu

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q/470) dan Abu Hayyan dalam Al Balr
Al Muhith(s146).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511474\.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511474), Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Taruil (21470), den Abu Ha1ryan dalanAl Bab Al Muhith(5/46).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511474).
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al@n memperoleh bagian yqng telah ditentukan untulcnya

dalam kttab (Lauh Mahfuzh)," bahwa mereka akan

mendapatkan amal-amal yang telatr ditetapkan atas mereka.ea

14610. Amru bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami

dari Isma'il bin Sami, dari Bakar Ath-Thawil, dari Mujahid,

tentang firrnan Allah, y$fi'n # $;- a*l "orang-

orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentulmn

untulotya dalam kitab (Lauh Mahfuzh), " ia berkata, "Kaum

yang mengerjakan amal-amal yang mau tidak mau mereka

pasti mengerj akannya."95

Ahli takwil lairurya berpendapat bahwa makna ayat tersebut

adalatr, "Mereka akan mendapatkan bagian mereka dari ketentuan

yang sudatr ditetapkan bagi mereka atau atas mereka dengan buruk

baiknya amal-amal yang mereka kerjakan ketika di dunia."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

146ll. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, .r{$i'n # 'lC- a*l "orong-orang itu akan

memperoleh bagian yang telah ditentulan untulvtya dalam

kltab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "Maksudnya adalah

bagian mereka dari amal. Siapa yang mengerjakan kebaikan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511.47$ dan Al Qurthubi dalam tafsirnya dari

Ibnu Juraij, dengan ungkapan senada.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511474).

94
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maka akan dibalas dengannya" dan siapa yang mengerjakan

keburukan maka akan dibatas dengannya."e6

14612. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, $;1i; #'lg- a+S
"Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah

ditentukan untubrya dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia

berkata, "Berupa ketentuan-ketentuan kitab berdasarkan

kadar amal-amal mereka."eT

14613. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, 'd #'lC- lryl
;'$l "Orang-orang itu alwn memperoleh bagian yang

telah ditentukan untubtya dalam kitab (Lauh Mahfttzh)," ia

berkata, "Mereka akan mendapatkan bagian mereka di

akhirat dari amal-amal yang telatr mereka kerjakan

sebelumnya."9S

14614. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yaztd menceritakan kepada karni dari Sa'id, dari Qatadatr,

tentang finnan-Ny a, ,,rgl 'i # 'lq 6ryil "orong-

orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan

untulotya dalam Htab (Lauh Mahfuzh)," bahwa maksudnya

e6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511473).n Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31193), dengan ungkapan senad4 dia

berkata, "Ketujuh: Apa yang Allatr sebutkan dalam Al Qur'an berupa balasan

buat mereka."
e8 Abdurrazaq dalam tafsirnya Ql78) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(sn474).
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adalah amal-amat mereka' amal-arral buruk yang telah

mereka kerjakan sebelumnYa'ee

14615. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Mu,tamir menceritakan kepada kard, ia berkata: Ayahku

berkata ";; uv+:: rrgt d #'{q a*it " orang-

orangitualcanmemperolehbagianyangtelahditentukan
untulvryadalamkttab(LauhMahfuh).,,MenurutQatadah,
maksudnyaadalalrdariamal.amalyangtelatrmereka
kerjakan.loo

146|6. Diceritakan ke,padaku dali Al Husein bin Al Farj, ia berkata:

Akr,rmendengarAbuMu,adzberkataUbaidbinSulaiman
menceritakankepadakamidadAdh.Dhahhak,tentang
firman Ail, ,tgyi#'lqg*t "orang-orang itu

akan memperitrt bagian yang telah ditentukan untubrya

dalamkitab(I,auhMahfitzh),,,iaberkata'..Merekgakan
mendapatkan bagian mereka dari amal' Dia (Allah)

berfirman' .Jika ia berarrral baik dari bagian yang baik, maka

ia akan dibalas baitq dan jika ia beramal buruk maka ia akan

dibalas dengan Yang seruPu:',lol

Para atrli takwil lain berpendapat bahwa makna ayat tersebut

adatalL mereka akan mendapatkan bagtan mereka dari apa yang telatr

dijanjilcan kepada mereka di dalam Al Qur'aq berupa kebaikan atau

keburukan-

Al Mawardi dalam A*Nukd wa Al uw QDzl) dan Al Baghawi dalam

ta$irnya(?470).
Ibid.
Abu Ja,far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'u (zBl), Al Baghawi dalam
'ii,alim 

At-Tozil et471)dan Ibnu Al Ja-i d*lamz,,d Al Masir (31194).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14617. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin
Abru Az-7-arqa' menceritakan kepada kami dari SuSan, dari

Jabir, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, A$t
..j.S( i; ,,ll,j'!tG+SJf i; fi+;'{E- "orang-orang itu akan memperoleh

bagian yang telah ditentukan untubrya dalam kitab (Lauh

Mahfuzh)," ia berkata" "Berupa kebaikan dan keburuk*.::102

14618. ...ia berkata: Taid menceritakan kepada kami dari Sufran,

dari Manshur, dari Mujatrid, ia berkata, "Apa yang telah

dijanjikan kepada mereka." I o3

14619. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Mashur, dari Mujatrid,

tentang ayat, ,r!$t ii #'lg- ql "orang-orang itu
akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untulmya

dalam kitab (I^ouh MalrfuzA," ia berkata, "Apa yang telatr

dijanjikan kepada mereka." I G

14620. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatri4 tentang ayx, ,rf$f i #'$e:-a$ "orang-
orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan

untubtya dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "Apa

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'an Q/30) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (3/193).
Ibid.
Ibid.
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yangtetahdijanjikankepadamerekaberupakebaikanatau

keburukan."lo5

14621. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari Susan,

dari Jabir, dari Mujatrid, dari Laits, dari Ibnu Abbas, tentang

"r", ,gfi # {g- a*;t "orang-orang itu akan

memperolehbagianyangtelahditentukanuntubtyadalam
kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "Apa yang telatt

dijanjikan kepada mereka berupa balasan yang setimpul.r:106

14622. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir dali Adh-

Dhahhak,iaberkata,"Apayangtelatrdijanjikanmereka
kepadanya berupa kebaikan atau kebunrkan'"Io7

14623. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu,aimmenceritakankepadakami,iaberkata:Su&an
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang "i"" B'i #'$S- A4l "orans-orang itu

akan memperitrt bagian yang telah ditennkan untubtya

dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata"'Apa yang telah

dijanjikan kepada mereka mengenai hal tersebut'"Io8

14624. Ibnu Hgmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

105

t06

Itl

t0t

rbid.
Aigagha*i dalam Ma'alim At-Tanzil (2t470) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al

Masir (31193).

Al Mawardi dalam An-Nufu wa Al uwn QDzl) dan Al Baghawi dalaut

Ma' alim At-Tanzil Ql 47 0).

Ibnu Abu Hatim aatam tarsirnya(511474),Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani

it A*'*Qt3l),tertaes-Suyuttrigl!- Al Mantsw (31451)' dan dia

;;grtipri" a"ri aua bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta

Mujahid.
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tentang firman Allah, #l'i #'lg-,A*;t ,orang-

orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan
untubtya dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkat4 .,Apa

yang telatr dijanjikan kepada mereka berupa kebaikan atau

kebtrrukan."lD

14625. Amru bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami
dari Al Husein bin Amru, dari Al Hakarn, dari Mujahid,
tentang firman AllalL #1i; #'{g_ a$ ,,orang-

orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan
untulorya dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, ..Mereka

akan mendapatkan apa yang sudah ditetapkan bagi mereka

sebelumnyu.r:llo

Para ahli talfl,il lain berpendapat bahwa makna ayat tersebut
adalalu "Mereka akan mendapatkan bagran dari ketentuan yang telatr

ditetapkan Allah atas orang yang merekayasa kebohongan terhadap-

Nya."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

14626. Muhammacl bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayalury4 dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, $f,jl ii #'lC:- a*l "orang-orong itu akan

:" Ibnu Al Jauzi dalam tudAl Masir (3tlg3),dan diamengutipnya dari Az-Zujaj.rto lbid.
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memperoleh bagian yang telah ditentukan untukrrya dalam

kitab(LauhMahfitzh),"iaberkata,"Merekaakan
mendapatkan apa yang telatr ditetapkan atas mereka. Dia

(Allah) berfirman, 'Telah ditetapkan bagt orang yang

membuat-buat kebohongan terhadap Allah bahwa wajahnya

akan dihitamkan'."1II

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna ayat

tersebut adalah, "Mereka akan mendapatkan bagian mereka dari apa

yang telah ditetapkan bagi mereka, berupa rezekt, umllr, dan amal."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14627. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

sa,ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas,'tentang

;t;;;,SI'i'# {g- a*l "orang-orang itu akan

memperoleh bagian yang telah ditentukan untubtya dalam

kitab(LauhMahfttzh)",yaitu,beruparezekiyangtelah
ditetapkan untuk mereka. 

I 12

14628. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhamniad bin Harb menceritakan kepada kami dari Ibnu

Lahi'ah, dari Abu Shakhr, dari Al Qarzhi, tentang uy^t A$l

$s1.6 # 
.$(i_ .ororg-oran, iu akan memperoleh

AlBaghawidalamMa,alimAt-Taruil(2t470),dengaungkapan.senad4dan
Lai"u-r*gutipo,a dari Al Hasan dan As-Suddi, dia berkata, "Al Hasan dan

As-Suddi Uertita 'Apa yang telal ditetapkan bagl mereka berupa adzab dan

wajah yang hitad'."
Ibnu Abu-Hatim dalam tafsirnya (511474), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun QtnD, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31193)'
tt2
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bagian yang telah ditentukan untu@o dalam kitab (Lauh

Mahfuzh)," ia berkata, "Amal, rezeki, dan umurnyu.:rll3

14629. Yunus mencerital€n kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berY,atao

tentang firman Allah, #t'i #'lq 4i "orang-

orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan

untubtya fulam kttab (Lauh Mahfuzh), " ia berkata, "Berupa

amal-arnal, rezoki, dan umur. Ketika bagian ini telah habis,

datanglah utusan-utusan Kami kepada mereka untuk

mewafatkan mereka, sementara mereka telatr selesai

mendapatkan segala sesuatunya lri.r I 14

Abu Ja'far berkatar Pendapat yang paling benar dari seluruh

pendapat ini menrrutku adalah pendapat yang mengatakan bahwa

maknanya adalatr, "Mereka akan mendapatkan bagian dari kitab,

berupa apa yang telah ditetapkan untuk mereka di duniq dari

kebaikan, keburtrkan, rezeki, amal, dan ajal." Itu karena Allah SWT

mengikutkan ayat tersebut dengan firman-Nya, (Mt i+&$V
,fi o-i ire6;-i g1|ijfl6 trgl"Hingga bita datong trepada

merelra utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyav,anya,

(di wafuu itu) utusan Kami bertanya, 'Di mana (berhala-berhala)

yang biasa kamu sembah selain Allah? ' Berarti Allatt {engan
mengikutkan ayat tersebut pada firman-Nya, 'i # 'lq A$
#l "Orang-orang itu akan memperoleh bigian yang telah

ditentukan untubtya dalam kitab (Lauh Mahfuzh).'- menjelaskan

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1470),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31193), dan Abu Hayryan dalan Al Bahr Al ltuhith (5147).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qf2 ),Ibnu AI Jauzi dalanr Zad Al
Masir (31193), Abu Hayyan dalam ll Bahr Al Muhith (5147), dan Al Qurthubi
dalam tafsirnya QD03).
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bahwa bagran yang akan mereka dapatkan itu tidak lain adalatr apa

yang telah ditetapkan atas mereka, batrwa mereka akan

mendapatkannya di dgnia. Sebab Allah telatr memberitatnrkan battwa

bagian itu akan mereka dapatkan sampai datang kepada mereka

utusan-utusan-Nya untuk mencabut nyawa mereka. Sekiranya bagian

mereka dari ketetapan itu atau apa yang telah disediakan untuk mereka

itu adanya di akhirat, tentu tidak akan ada pembatasan bahwa mereka

akan mendapatkannya sampai datang utusan-utusan Altatr untuk

mewafatkan merekq karena utusan-utusan Allah tidak akan datang

nnttrk mewafatkan mereka di akhirat. Adzab mereka di aktrirat tidak

ada akhirnya, sebab Allah telah menetapkan atas mereka untuk kekal

di dalamnYa.

Jadi, jelaslatr batrwa makna ayat tersebut adatah pendapat yang

kami pilih ini.

rakwil fu:man Allah: ('6fj| #tA@-' i#&.61q-
6-# iSWt b-f1e&t ig-i:ti1]tr";fr'---i u:i'&i ;s

(in#So tilo diti"g kepaf,a mereka utusan-utusan Kami [malaikatJ

untuh mengambil nyawanya, [di waktu ituJ utusan Kami bertanya'

"Di mana [berhala-berhatal yang biasa kamu sembah selain

Allah?, orangarang musyrih itu menjawab, "Berhala-berhala itu

semuanya telah lenyap dari hamir" dan mcteka mengahui tethadap

diri mereka bahwamereka adalah orang4'rang yang kalir)

Abu Ja'far berkata: Maksud frman-Nya" fi!ti#"C$y6
,,Hingga bita datang kepada mereka utusan'uhtsan Kami," sampai

datang kepada mereka utusan-utusan Kami. Dia berfirman, "Mereka

yang telatr merekayasa kebohongan terhadap Allah atau mendustakan

ayat-ayat-Ny4 akan mendapatkan bagian yang telatr Allah tetapkan
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untuk mereka dan telatr terdahulu dalam ilmu-Nya, berupa rezeki,
amal, ajal, kebaikan dan keburukan di dunia" sampai datang kepada
mereka ufusan-ufusan Kami unttrk mencabut nyawa mereka.,'

Jadi, ketika (Mt ffil; " Datang tre pada mer e ka utus an-utus an
Kami," maksudnya yaitu malaikat maut dan pasukanny^. i{i;;;_*(Malailrat) untuk mengambil nycrwanya,,, yaifu untuk menggenapkan
ajal mereka dari dunia menuju akhirat. -_,-i u irii lKC'6 fJ6
iul "(Dt wabu itu) utusan Kami bertanya, ,Di mana (berhala-

berhala) yang biasa kamu sembah selain Ailah'?" para utusan itu
berkata, "Mana yang kalian sebut penolong-penolong selain Allah dan
yang kalian sembah itu? Kenapa mereka tidak menolak apa yang telah
datang kepada kalian dari perintatr Allah, yang merupakan pencipta

kalian dan mereka, serta tidak menolak petaka besar yang telah
menimpa kalian ini? Kenapa mereka tidak menolong kalian dari
bencana besar yang sedang kalian hadapi ini, lalu menyelamatkan
kalian darinya?" Orang-orang yang celaka itu menjawab, ..Telah pergi
dari kami penolopg-penolong yang tadinya kami sembah mereka dari
selain Allah.' 'fli "Berhala-berhala itu semuanya terah lenyap."
Mereka berkata, *Mereka telah menyimpang dan mengambil jalan lain
selain jalan karni, dan mereka telah meninggalkan kami ketika kami
membutuhkan mereka. Temyata mereka tidak bergrura bagr kami.'
Allah uernman, "Ketika itu mereka mengaku batrwa mereka kafir
terhadap Allab mengingkari keesaan-Nya.,,

ccc



$jAt a,e$i',4t U 14# u i&'i i -s.\$-:l' 3(;

;i;A A(' (; r4iH,(t $YiyW iA U iff '

@6Ii$s;)i34
"Nlahbuf irmon,'Masaklahk/xnrusel<alimtl<edalatt

rwralabqsann u.ntg,t.utrt9 iin dm marwsfu yotrg telah

terdahiu sebehtml<ffrnl'. Seticp stttlttl Ntmrtt masttk (l<e

ilalam nrllalio,), Dia tnutgutrtk lrr:rw anny a

(rnenyesatlannyo);sehtnggaapabilamselamasttk
t*rr*ny ; b qlratolah ot (mg. ur (mg y ,ttg mas.,,tk p*,trudian di

antara nuetcalepada orang.orfiig yang nrusrt/,. tetdalrulu,
,yaTuhanKarr.irma3,;el16tclohntmyesatlcartKanirsebab

iat daurwl<arlah lcep afu ms ela silcsoan y arrg b erlip at'

gandL dmi nsala' . Allah bqtlrmanr'Masing'masing

^"rra"p "t 
(silcsaan) y ang b ulip at' ganda, al'an tetapi l<firnl

ddak rnrrlrtgetnltui'.'

(Qs. Al.{raaf [7]: 38)

Tarrwil fiman Auah:'>-+i U pL# u e i i eiS'J JG

$L:I'-A;1i, tr r6i O .rii,'6 (Attah berlirnan, oMasuktah

hamu sehalian he dalam neraha bersCIna umat-umat iin dan

manusia yang telah terdahulu sebelum kamu' Setiap suatu uttttt

masuk tke dalam nerahaJ, Dia mcngutuh hawannya

[nunyesathannYaJ)

Tofsir Art:fhatrn"i

rrl

"$t-Jc yi Ar*61 trpctrA X3b,1, ;$t
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Abu Ja't'ar berirata: Ini merupakan pemberitatruan dari Allah
SWT tentang firman-Nya kepada mereka yang merekayasa

kebohongan terhadap-Nya dan mendustakan ayat-ayat-Nya pada Hari
Kiamat kelak. Allah berfirman ketika mereka datang kepada-Nya pada

Hari Kiamat, "Masuklatr kalian -hai orang-orang yang membuat-
buat kebohongan terhadap Tuhan dan mendustakan rasul-rasul-Nya-
ke dalam rombongan yang sejenis dengan katian 14# u;i- i
'Yurg telah terdahulu sebelum kamu', ia mengatakan: yang telatr

mendahului kalian )6i A *si'[ 'e'r| 'Ke dalam neraka bersama

umd-umat jin dan rnanusia'. " Maksudnya adalah, masuklah kalian ke
dalam rombongan umat-umat yang telatr mendatrului kalian di neraka
dari golongan jin dan manusia umat-urrat di sini maksudnya adalatr

golongan-golongan dan berbagai kelompok kafu.

$L1J:3 iA ;9, C?*Srttop suatu umat masuk (ke dalam
neraka), Dia mengutuk kmtawrya (menyesatkannya).' Allatr
berfirfran, "Sgti"p mastrk ke dalam neraka satu nombongan dari satu
golongan 6 ;A 'Dia mengutuk kau,annya (menyesatkannya)'.

Rombongan tersebut akan mengutuk rombongan lain yang sealiran

sebagai bentuk pelepasan diri darinya"

Maksud lafazh tflt "saudara' dalam ayat ini adalah saudara

seagma dan sealiran. Dikatakan (4f a* bukan tirtif; karena yang

dimaksudkan adalah satu umat dengan satu umat yang lain,
seolah-olah dikatakaru "setiap kali satu unat masuk ke dalarn nerak4
maka mereka akan menguttrk umat lain yang sealiran dan ssagam.
dengannya"

Kira-kira s€ecrti yang kami katakan inilah pendapat para ahli
takwil tentang ayat tersebut.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14630. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufaddhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang iyat, (;A 4!^A ;S'($"Setiap suatu umat masuk

(te dalam nerako), Dia mengutuk kawannya

(menyesatkannlo)," dia berkata "setiap kali masuk pemeltrk

suatu agama ke dalam nerakq maka mereka akan mengutuk

kawan-kawan mereka seagama. orang-orang musyrik akan

mengutuksesamaormgmusyrik,kaumYatrudiakan
mengutuk sesama Yahudi, kaum Nasrani akan mengutuk

sesarna Nasrani, kaum Shabi'ah akan mengutuk Sesalna

Shabi,atr, dan kaum Majusi akan mengutuk sesama Majusi.

Orang yang terakhir masuk akan mengutuk. yang

terdahulu."ll5

Takwil timan Allah: G qt li€t$\ $l# uehinssa

apabila mereha masuh semuanYa)

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, "Hingga apabila umat-

umat tersebut telatr berkumpul semuanya,di neraka (maksudnya

berkumpul di dalamnya) dikatakan, ti;+t $ tf 1u - rriir3r: fika

mereka telatr berkumpul, yaitu berkumpul di dalamnya orang-orang

pertama dari pemeluk aliran yang kafir dan orang-oftIng yang datang

belakangan dari mereka.

It! 16ro Abu Hatim dalaur tafsirnya (511475)'
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rakwn rirman Altah: (bi -S'sl 6 ;inh;{A AG
'ofi$ $33+ $lffir;Atqt+(:3c iiqlnn*onun orans-

orang yang masuh kemudian di antara mereka kepada orang4rrang

yang masuk terdahalu, "Ya Tuhan Kami, mcreka telah

menyesatkan Kami, sebab itu datanghanlah kepada mereha sihsaan

yang berlipat-ganda dari neraka.' Allah berfirnan, "Mosing-
masing mendapat [sikaanJ yang berlipat-ganda, akan tetapi kamu

tidah mengetahui')

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allatl

SWT tentang perbincangan berbagai kelompok dari perneltlk alirarl-

aliran yang kafir di dalam neraka pada Hari Kiamat kelak. Allah SWT

berfirmaq "Apabila pemeluk agama-agama yang kafir telatr

berkumpul di dalam neraka, berkatalah rombongan terakhir dari setiap

agama 
-yang 

masuk ke nerak4 dan saat di dunia datang belakangan

sesudatr orang-orang yang pertama dan merupakan pendahulu serta

pemimpin mereka dalarn kesesatan dan kekafiran- kepada para

pendatrulu mereka di dunia, 'Ya Ttrhan kami, merekalatr yang telatr

menyesatkan dari jalan-Mu, mengajak kami menyembatr selain-Mtu

serta menggoda kami unttrk menaati syetan. Oleh karena itu, pada hari

ini lipat-gandakanlah adzab mereka dari adzab kami'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut

adalatr:

14631. Muharrrmad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufaddhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, j$A 6$ *Berkatolah orang-orang yans

masuk kcmudian," yang datang pada aktrir :.rlmdn F$,
"Kepada orang-orang yang masuk terdahulu, " yang pertama
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kali menggariskan aguna tersebut kepada merek4 ya Tuhan

kami, merekalatr orang-orang yang pertama kali

menggariskan agama tersebut kepada kami' &A ;1'S16

)6i 'i.6le (:::C ACr "Ya Tuhan Kami, tnereka telah

menyesatkan ftami, sebab itu datangkanlah kcpada merefta

silrsaan yang berlipat-ganda dari neral(a' "t t6

Firman Allah, 3#S SS; ,3+:ffi6 *Attah berfirman,

' Mas ing-mas ing mendapat (s ilrs aan) yang b erlipat' ganda, aknn t et api

lramU tidak mengetahui'." Jadi ini merupakan pemberitatruan dari

Allah tentang jawaban-Nya kepada mereka. Kepada orang-orang yang

menyeru-Nya dengan berkata, "Ya Tuhan kami, mereka telalt

menyesatkan kami, maka lipatgandakanlatr adzab mereka dari

neraka," Allatr berfirman, "Masing-masing kalian; yang terdatrulu

maupun yang belakangm, YmB mengikuti maupun yang diikuti, akan

mendapatkan adzab yang berlipat-ganda." Berlipat-gandanya sesuatu

artinya sama sepertinya satu kali lipat lagi'

Mujatrid berkata tentang hal tersebut:

14632. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najth, tentang

firman Allah, '34 :P j1ti6t Ake (:':L "siksoan vans

berlipat-ganda dari neraka." Allah berfirman, "Masing'

masing mendapat (siksaan) yang berlipat'ganda"'

Maksudnya adalah'Jtb'"Dilipatgandakan"'l 
l7

It6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511476)'

"? Mu'ahid dalam ufsimya (1236)dan Ibnu aP ltt adgl 
"9ryv?.{!.l17slUiO) p* dua atsar-yang hrtuntbturut, dia berkata' 'tg titJi zVbVt 4t

f?s-l



SwahNHra$

14633. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, daxi

Mujatrid, pendapat yang sama dengannya.

Kira-kira seperti yang kami katakan inilatr pendapat para ahli

takwil tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

14634. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadakrl ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Allah berfirman, ,3+ $1 'U^tng-
masing mendapat (siluaan) yang berlipat-ganda'." bagi

orang-orang pertam4 dan bagi orang-orang yang belakangan

akan dilipatgandakan. I I 8

14635.-, Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurratman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahrnan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Beberapa orang

menceritakan kepadaku dari As-Suddi, dari Murrah, dari

Abdullah, tentang ayat, )6f i64 "Berlipat-ganda dari

neraka," ia berkata, "Ular-ular jantan."IIe

14636. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

dilipatgandakan , ',Ji*'tr<J, ,;;r:nl, Dilipatgandakan." Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (31195).trt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511476).

rre Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al lllajiz Q1399) dan Al Qurthubi dalam
tafsirnya (7D05).
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kepada kami dari As.Suddi, dari Murrah, dari Abdullah,

tentang firnan Atlah, )61'n('+ (l::; rcF " Datangkanlah

kapada mereko siksaan yang berlipat.ganda dari neralw,,, ia

berkata, "Ular-ular jantan dan ular-ular betina"'I20

Ada yang berpendapat bahwa lafazh 
"i;at 

dalam ucapan

orang Arab artinya yang dilipatgandakan dua kali lipat, sedangkan

lafazh ijir':"^tl artinya yang dilipatgandakan lebih banyak dari itu'

Firman Allah, 1rfi $ ,fS *Akan tetapi komu tidak

mengetahul," maknanya adalatr, akan tetapi kalian -hai sekalian

pmghuni nerakr tidak mengetahui seberapa besar adzab yang telah

disediakan Allatl unttrk kalian. Oleh karena itu, kelompok kafir yang

belakangan meminta dad Allah pelipatgandaan adzab untuk

saudaranya yang zudah terlebih datrulu masuk neraka

oco

V,rft+*aCJiK <rg!;54
@l'#86"+r'tii

;if,i;t6i

,D(rrt krtdL oratg.orcfrg y crJgmasulc tatdahiu ih ufiara

nselat<Epadtofi tr.g,orolngtarJgrn.asafu lcerudiau
,Kunu tidlk mffiJptrJyoilcelebilwn *dikit w das

l(Nni, mala rasakanlah sil6d4'l ltmetl4 Wauam I ffig
tctoh l<frrn lall(ukffr' .'

(Qs. Al A'raaf tll: 39)

'n lbid.



SurahAJAiraaf

Takwit firman Anatr: uLt,K Cg6 gA;itSJ Ag;
@ i;* :-{qQfffil3;i,;*' @an berhata orang-orans yans
masuh terdahulu di antara mereha hepada orang4rrang yang masuk
hemadian, "Kamu tidah mempunyai kelebihan sedikil pun atas
hami, maka rasahanlah sihsaan karena perbuatan yang telah hamu
lakuhan.")

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfinnan, ..Setiap umat
yang terdahulu di dunia berkata kepada orang-orang yang datang
belakangan sesudah mereka, lalu ikut menempuh jalan mereka dan

jejak mereka ,)* u(5, K <rg(JL ,Kamu tidak
memwnyai kclebihan sedikit pun atas Kami'.'Padahal kalian telah
mengetahui apa yang menimpa kami berupa hukuman Allatr
disebabkan kemaksiatan kami kepada-Nya dan kekafiran kami
terhadap-Ny4 sebagaimana yang dibawa oleh para rasul kepada kita.
Apakah kalian kembali menaati Allah dan meninggalkan kesesatan

kalian? oleh karena itu, runtuhlatr hujjatr mereka" dan mereka tidak
sanggup menjawab dengan berkata" 'Kelebihan kami atas kalian
adalatr ketika kami rnengambil pengajaran dari kalian, lalu kami
beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul-Nya'. Allatl
berfirman kepada mereka semu4 'Rasakanlah oleh kalian semua -hai orang-orang kafir- siksaan Jahanam lantaran dosa-dosa dan

kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan di dunia."

Kira-kira seperti yang kami katakan inilah pendapat para ahli
takwil tentang ayat tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14637. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata:
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Aku mendensar Imran berkata dari Abu Majliz, tentang ayat,

tlit:i;l:il;i ii uw K 5s3 iA ;aJ ae;
'o7# K trDon berkata orang-orang yang masuk

terdahulu di antara merelu kepada orang-orang yang masuk

kemudian, 'I(amu tidak mempunyai kelebihan sedikit Wn
atas ftami, mafta rasaftanlah silrsaan ftarena perbuatan yang

telah kamu lahtkan'," iatritkal4 "Mereka menjawab, 'Lalu

apa kelebihan kalian dari kami, padahal Dia (Allatl) teldl

menjelaskan kepada kalian apa yanrg telatr diperbuat-Nya

terhadap kami, serta telatr memperingatkan L"1i*r2::l2l

14638. Mghanrmad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufiddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepadakami dari As-

Suddi, tentang ayat, ;.n(;-$K <lg1 5A ;i;:J Ag;

).i3 
*Oon berkata orang-orang yang masuk terfuhulu di

antara mereka kcpada orang-orang yang masuk kemudian,

'I(amtt tidak mempunyai kelebihan sediHt pun atas Komi',"

bafuwa maksudnya adalah, kalian telah sesat sebagaimana

kesesatan kami.l22

Mengenai hal ini Mujatrid pernah berkata sebagaimana

disebutkan berilart ini:

14639. Mutrammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dad

Mujahid, tentang ayat,,fi ,22,WK C((ii * Ko*u tidak

Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya(511476), Abu Ja'far An-Nuhas dalun Ma'ani
Al Qar'anQ\4),dan Ibnu Athifh dalamAl Muh*to Al Wajiz Q1399).
Ibid.

l2l

ttz
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mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami," ia berkata,

"Maksudnya adalatr keringanan dat'. adzab.ur23

14640. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, )-i;;aWKC((!i " Ka^u tidak

mempunyai kclebihan sedikit pun atas Kami," ia berkata,

"Berupa keringanan." 124

Pendapat yang kami sebutkan dari Mujatrid ini merupakan

pendapat yang tak ada maknanyq karena perkataan orang-orang yang

berkata, F n4KCg6 "Kamu tidak mempunyai kclebihan

sedikit pun atas kami," kepada orang yang mengatakan demikian

tidak lain hanyalah celaan terhadap mereka atas perbuatan mereka

sebelum waktu itu. Makna tersebut ditunjtrkkan oleh masuknyalafazh

5(V" dalam kalimat. Sekiranya perkataan ini merupakan celaan

terhadap perkataan mereka kepada Tuhan, "Maka datangkanlah

kepada mereka siksaan yang berlipat-ganda dari neraka," maka celaan

tersebut pasti berbunyi , i5 & y,A g C ,f;d'g. ,4b F, 6i
r;ir;:ri 6,:tiit q €ri "Kamu tidak mempuny"i teGUinan sedikit pur
atas kami dalam meringankan adzab dari kamu, sementara kamu pun

juga ditimp a adzab yang menimpa kami," dan bukannya berbunyi, l11

Mujahid ddam tafsirnya (1D36), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyrn
(3D22) dengan tanpa sanad, Ibnu Athiyah dalam Al Muhmrar Al Wajiz Q1400)
dengan tanpa sanad, Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql33), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/195).
Mujahid dalam tafsirnya (1D36) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511476)
dengan sanad ini.
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$ nWKC("Komu tidak memptnyai kelebihan sedifut pun

atas lwml"

o{tc

s; ;61 +,6 ? {A{ v ti;Kr'6 wv, iiKaSi i'y

"* 4$4 Lr$ p a W u- tt'i34$i,git
@'q#

"Sesnngzhny a ff(mg.or@rJg yottg mm&rstalrcn ayat ayat
KornidartnrzWombonsllarrrdiritaThadmflruta,sel,ali-lcali
finak al<srr dibul<al<arrbagi marcka pina*Pintulangit don
fidak (p"la) msela nas'uk surgo, hinga t;nrtta mas'uk l+e

lubangiarun.DenikianlahKorinrrn$eripertdasa{.
kepadt or(mg- or ctrrg y ar.g bqhnt krlj ahatan."

(Qs. Al A'raaf [7]: 4O)

rakrrir nman Altah : {i* V 1i;K4 L$qiK6-iIi'31
{31 +9r1'{ $oonssunryo oiorg-orong yang mendustahan ayat-

ayat Kami dan menyombonghan diri terhadopnya, sehali-kali tidah

ahan dibuhahan bagi mereka pinta-pintu langit)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya

orarrg-orang yang telah mendustakan huiiah-hujiatr dan bukti-bukti

Kami, lalu mereka tidak mempercayainya dan tidak mau mengikuti

rasul-rasul Karni, serta justnr V 1iK1J3 'Menyombongkan diri
terhadapnya', enggan mempercayainya serta tidak mau ikut dan
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tunduk kepadanya karena sombong, maka ?'s*'setrarr-tari tidak
alran dibulrakan bagi merelra', pintu-pintu langit bagi roh mereka
ketika telah keluar dari jasad-jasad mereka, dan selama hidup mereka
tidak satu pun ucapan serta amal mereka naik kepada Allatr, karena
amal-amal mereka kotor, sedangkan ucapan serta amal yang naik
kepada Allah hanyalah ucapan-ucapan yang baik dan amal yang

shalih, sebagaimarla firman Allah, U:Ai yJ! 4i',9:i 315_ iy
f5; 'Kepada-Nyalah naik perldtaan-perkataan yang baik dan
amal yang shaleh dinaiklran-Nya'. " (Qs.Faathir [35]: l0)

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman
Allah, {31 1191"&1 "setrali-trati tidak akan dibukakan bagi
mere ka pintu-pintu langit. "

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, ..Tidak

dibukakan pinttr-pintu langit bagi roh orang-orang kafir itu..

-" Jvlereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14641. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: ya'la
menceritakan kepada karni dari Abu Sinnan, dari Adh-
Dhahhalq dari Ibnu Abbas, tentang ayat, {pl +r}l?'Aii
*Sekali-kali tidok akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu
langit," ia berkata, "Maksudnyq lanst tidak akan dibukakan
bagi arwah orang-orang kafir, narnun dibukakan bagi arwatr

orang-orang mukmin. " 
125

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1476), AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Ilyun Qt223), Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz Q1400), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1472).
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14642. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Abu Sinnan, daxi

Adh-Dhahhak, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Langit

dibukakan bagi roh orang mukmin dan tidak dibukakan bagi

roh orang kafir.'126

14643. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atrmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, {A1+t1?'$**sekali-kali tidak akan

dibukakan bagt merekn pintu-pintu longit," ia berkata,

"Orang kaftr, apabila rohnya telah dianrbil, maka malaikat

bumi memukulinya sehingga ia naik. Jika ia telah sampai ke

langit terbawah, maka malaikat langt memukulinya sehingga

ia turun ke lapisan bumi yang paling bawah. (Namun) jika

seorang muknin rohnya dicabut, maka dibulokan baginya

pintu-pintu langit, maka ia tidak melewati seorang malaikat

pun kecuali malaikat itu mengelu-elukannya dan

mengucapkan salam kepadanya hingga ia sampai kepada

Allah. Allah lalu memenuhi keperluannyq kemudian

berfirrran, 'Kerrbalikanlatr roh hamba-Ku ini kepadanya di

burni, sebab Aku telatr menetapkan dari tanah kejadiannya'

kepada tanah kembalinyq dan dari tanah ia akan dikeluarkan

kembali'."127

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511476) dan lbnu Al Jauzi dafurrl Zad Al
Masir(31196).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511477), Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al
Ilyttn (3t2D), Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (31196), dan Abu Ha1ryan

dalanAl Bab Al lYluhirt (5/51).

lx
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Ahli takwil lain berpendapat batrwa makna ayat tersebut

adalah, tak ada satu pun amal shalih dan doa mereka naik kepada

Allatr.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14644. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadillatr

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Laits, dari Atha,

dari Ibnu Abbas, tentang ayat, {31}yJJ|&t*Sekati-knti
tidak akan dibulcakan bast merela pintu-pintu langit,"
bahwa maksudnya adalah, tidak naik satu pun doa atau amal

mereka.l2s

14645. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullalr

bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

. _ 
Abbas, tentang firman-Nya" $1i;K1-1tW-L)i2KOjii,L
{31 +t1 ? {A S "sesungguhnya orang-orans yans

mendustakan ayat-oyat Kami dan menyombonglan diri
terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibulakan bagi mereka

pintu-pintu langit," maksudnya adalah, tidak naik kepada

Allah sedikit pun dari amal mereka.r2e

146y'i6. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 'AAs
{,,l1+,;,3';L 

*SrfoU-t@li tidak atran dibukakan bagi mietu

Su$an Ats-Tsauri (hal. I 12) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511477\.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511477).
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pintu-pintu langit," ia berkata, "Tidak dibukakan bagi

kebaikan yang mereka kerjakan."l3o

14647. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur, dari

Mujahid, tentang ayat, {31:.;1?{AS *Sekali-kali tidak

alcan dibukakan bagi merela pintu'pintu langit, " ia berkata,

"Tidak naik safu pun doa dan amal mereka."l3l

14648. Mathar bin Muhammad Adh-Dhabbi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdullah bin Daud menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, +51?{Aj
{3t1, ia berkata, *Tidak naik satu pun amal dan doa

mereka."l32

14649. Ibnu Wakitmenceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Salim,

dari Sa'id, tentang ayat, {Al +'i1?'$* *Setrali-kati tidak

akan dibukakan bagi mereka pintu'pintu langit," ia berkata,
*Tidak naik sahr pun amal dan doamereka."l33

14650. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada kami dari Sa'id, tentang 
"yut, V'{iA*

{31 +*1 *Setrati-trali tidak akan dibukakan bagi merekn

r30 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511477) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31196).

r3r Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (511477).
132 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511477),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(3D22),dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (3/196)'
t33 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6D95), dengan mengutipnya dari Sa'id bin Jubair

dan lainJain
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pintu-pintu langit," ia berkata, *Tidak naik satu pun amal

dan doa mereka."l34

Para atrli takwil lainnya berpendapat batrwa makna ayat
tersebut adalah, "Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi arwatr

mereka dan amal-amal mereka."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

14651. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, {pl LSl?l!A*
*Sekali-kali tidak akan dibukolcan bagi mereka pintu-pintu
langit," ia berkata, "Bagi arwah mereka dan arnal-amal

me,reka."l35

Abu Ja'far berkata: Kami memilih pendapat tentang takwil
ayat tersebut hanya karena keumuman pemberitahuan Allah SWT
batrwa pintu-pintu langit tidak dibukakan bag mereka, dan

pemberitatruan tersebut tidak menentukan batrwa pintu langit tidak
dibukakan bagi mereka berkaitan dengan sesuatu. Jadi, menurut
keumuman pemberitatruan Allah swr, bahwa pintu-pintu langit tidak
dibukakan bagi mereka berkaitan dengan sesuatu, terdapat dukungan

khabar dari Rasulullah, seperti yang kami katakan, yaitu:

14652. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Bakar bin A)ryasy menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Al Minhal, dai 7.adzalrr, dari Al Barra, batrwa

Ibid.
Az-btjaj daln, Ma'oti Al Qur'm Q/337) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (31196).

l3l
lt5
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Rasulullatr pernah menceritakan tentang pencabutan roh

orang yang durjana, dan menyebutkan batrwa roh tersebut

akan dibawa naik ke langit. Beliau bersabda, X U.'*i
ii ,o;ii,lc*.ir cilr rii 6 :rjri tlilrt'a1 -C|Y db uil
gb, ,r:, At A ,F e,$!' d w'iu'ors'it ' t €\
'i '&- '\i 6:t*i€-| "Lalu mereka (para malailtat)

membauanya naik" maka mereka tidak melewati sehtmpulan

malaikat pun kecuali merelw berkata, 'Roh siapa yang kotor

ini?' Lantas mereka (para malaikat yang membawanya)

berknta, ,Si anu', dengan menyebut nttma paling buruk yang

pernah ditekatkan kcpadanya saat di dunia, hingga merelca

sampai membawanya ke tangit dunia. Lalu mereka meminta

pintu tangit dibukakan untuknya, namun pintu langit tidak

dibukakan baginya." Rasulullah sAw lalu membacaayat, -f-t#,4W 
U e;'igii'bfi.si {i\ 4'i ?'&

*Sekali-lroli tidak al<an dibulralwn bagi mereka pintu-pintu

tangitdantidak(Wla)merelwmasuksurga'hinggaunta
masuk kc lubang i aru^. " 

t 36

14653. Abu Kgraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Abdurratrman menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Dzi,b, dari Mutrammad bin Amru bin Atha, dari Sa'id bin

Yasar, dari Abu Hurairah, bahwaRasulullah sAw bersaua,

$tl 'Ctbt'b'St orf r>r;',Kr'Jlt i:hr| '$t'o\

,??1t".$l lf;l'C

rrc 661ad dalam musnadnya (4Dt7), Abu Daud dalam ls.Sznan (4753), Al

Haldm ao6^ lt Uitiio*dlf Z,gti), Al Baihaqi dalam ls-Srzr 'ab (11395), darr

Ibnu Syaibatr dalam mushann afrrya (3 D56)'

Uk'&r]Jtq5 q7,
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:Ju lot:}b

#r'tAr
1"rt;;

o'. , .. .t. t.. c. -cl. '-, /

-* q, Ot>,.t)t f )J c!-,-.lS oJ:.->

' ;t w. L;';'r"t' ;r",ri:'t j rr5
,i4,1il ,oj-rp yr.6 r; ,jd ,ti

g*ftil; #i' ,,={u:r r*,,Jt eug l, *t
,F + t1)'Je-i,;x tot1;i *'*;, o{r: rr4
$uii;t ,y:St tv tit; .frtW dt:At J\q
,f?t c*iAt l*iAt eic;r-:^rJJt'd\t q$ €fl
a t}|u31 * u ?r3 lti *, s ii r r,,'i'# 

13lt AULH "i e;; & u:,4 t j rti
pt t";t ,:ojrt| ,Ld ,oj;t etii i ,l,Sd ,e
'Cd- $ fri ^+; ,f'rt ,.4Jt r*At e ug a#t
.?, jy$ ,,'i\t: r,tAt';J;n l,3ti1.l !

"Sesungguhnya orang yang akan meninggal dunia didatangi
oleh para malaikat. Jika dia orang yang shalih maka mereka

alran berkata, 'Keluarlah hai jiwa yang baik dari jasad yang
baik, kcluarlah dalam kcadaan terpuji dan bergembiralah

dengan rahmat serta wewangian, dan Tuhan yang tidak
murlca'. Mereka terus mengatakan demikian sampai rohnya

lreluar. Kemudian rohnya dibawa naik ke langit, lalu mereka

meminta agar pintu langit dibukakan untuloya. Lalu
dilratakan, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Si fulan'.
Keniudian dilatakan, 'selamat datang jiwa yang baik yang
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tadinyaberadadalamjasadyangbaikMasuklahdalam
lceadaanterpujidanbergembiralahdenganrahmatserta
wewangian, dan Tulwn yang tidak murka'' Mereka

senantiasa mengatakan demiHan hingga rohnya sampai kc

tangit temPat Allah berada.

Jika dia orang yang iahat mala mereka akan berkata'

'Keluarlah hai iiwa yang kotor dari iasad yang kotor'

Keluarlah dalam kcadaan tercela dan bergembiralah dengan

air yang amat panas serta air yang sangat dingin' dan

beragam bentuk siksaan lainnYa''

Merekasenantiasamengatakandemifianhinggarohnya
lrcluar, kcmudian dibawa kc langit. Ialu mereka minta agm

langit dibukakan untubtya. Iatu dikatalan, ,Siapa ini?'

Mereka meniowab, 'Si fulan'' Para peniaga langit lantos

berkata, 'Tidak selamat datang kepada jiwa yong kotor yang

tadinyaberadadidatamjasdyangkotor.Kembalilah
dalamkcadaantercela,sebabpintu-pintulangittidakakan
dibukakan untuhnu'. Rohnya lalu dilepaskan di antara langit

dan bumi, hingga ia kcmbali ke kubur'"r37

14654. Muhammad bin AMullah bin AMul Hakam menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepadaku

dari Mutrammad bin Amru bin Atha dari sa'id bin Yasar,

dari Abu Hrrraira}r, dari Rasululla}r, hadits yang hampir sama

dengannYa.

B7 Ahmad dalam musnadnya Q1364),Ibmu Majah dalam 4!*ry @262)' An'

Nasa'i dalam ls.5z ii, (qg)dan i6nu Hibban dalam shahihnya (773013)'
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Sementara itu, para ahli qira ar berbeda pendapat tentang cara

membaca ayat tersebut.

. Mayoritas ahli qira a, Kufah membacanyq 'qti.l d & I
lC:.1' 6"rrran huruf yaa 4an lcata yafiaha- dan huruf ta' tanpa
tasydid, dengan makna, "Sama sekali tidak dibukakan bagi mereka

semuanya safu kali pun."

Sebagian ahli qira ar Madinatr dan Kufatr membacanya'gp l,
dengan huruf ta', darr huruf ra' kedua ber-tasydid,l38 dengan makna,
*Tidak dibukakan bagi mereka pintu demi pintu."

Abu Jatfar berkata: Menurutku keduanya merupakan qira'at
populer yang shahift maknanya, karena pintu-pintu langit sama sekali,

atau satu demi satu, atau pintu demi pintu, tidak akan dibukakan bagi
arwah orang-orang kafir dan bagi amal-amal mereka yang kotor.

Kedua makna tersebut benar. Demikian pula dengan memakaikan

huruf yaa dan taa pada kata yuftaha dan tufiahu, karena huruf yaa
berdasarkan kata kerja hrnggal menunjukkan makna tunggal,

sedangkan htrruf taa larena kata al abwaab adalah bentuk jarnak,

maka pengabaran tentangnya tepat dengan kata berbentuk jarnak.

Takwil fiman Anah: t($ ;1,t Y$'C &'-,gi'b\i!1;
@'q# 6* 4ry(Lut (Dan tidah lputal mireha masuh sursa,
hingga unta masah he lubang jarum. Demikianlah Kan i memberi
pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan)

r3t Abu Amru membacanya '€tt I dengan huruf ,aa' kedua tenfa tasydid,
sementara Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan hurufyaa'tanpa tasydid.
Sementara itu, yang lain membacanya dengan huruf laa ber+asydid. Lrhat At-
Iarsr (hal. 90).
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Mereka yang

mendustakan ayat-ayat Kami dan sombong terhadapnya selama-

lamanya tidak akan masgk ke dalam surga yang telah Allatt

persiapkan untuk hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagaimana unta

selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam !?t F, yaitu lubang

jarum. Setiap lubang, baik di mata, hidung, telinga, maupun yang

lairurya, orang Arab menyebutnya "V', yang bentuk jamaknya pp
(samuum) d* il.-, (simaam).Yrala simaam merupakan bentuk jarnak

dari kata n\ 1as-summ frafxm yang mematikanl), lebih populer dan

lebih fasih daripada k* V!, (sumuum). Kata pti'- (simaam) yarlg

merupakan bentuk jarnak d-i #t (as'samm [lubang],lebih fasih, dan

keduanya banyak dipakai di kalangan masyarakat Arab. Bentuk

tunggal kata pfi (samuum [ubang]) terkadang dikatakan samm darr

symm, dengan mem-fathah-kan hgruf siin dan men- dhammah-kanrry a.

Di antara V,ata as-samm y{tg bermakna lubang adalatr ucapan Al

Farazdaq,

(;t:r:r't* ,;r*t l d'jt -. 4..6 z cO t c z I o .'.
[*ri.5 '--> +-, :9 r.Ht

"Lalu aht hembus kcdua lubang hidungnya hingga bernpfas

Dan aht katakan kepadanya, 'Jangan tahtt, apa Pun akibatnya'"'t3e

Y-ata dl3 di sini bermakna kedua lubang hidungnya.

rre Kami tidak menemukan bait syair ini dalam kumpulan syair Al Farazdaq. Abu

Llbaidah menyebutnya dalam Naqha'idh Jarir wa Al Farazdaq dengan

mengutipnya dari Asy-Syamaldr, ia hanya menyebutkan baris pertamq yang

barispertama tersebut tidak ditemukan dalam manuskrip. Namun bait ini tertera

lengkap dalam Lisan Al Arab QDl03)padak'atz sammama.
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Kata lirail artinya alat menjatrit, yaitu janrm. Dikatakan !b
d-.t .rp"rti eg d* &, ,,::l.d^ if,prri dan iq r"rt^;ir Oanq

Seluruh ahli qira'ar membaca ayat i"i lq 7 C dengan
huruf sfn berbaris fathah, dan sepakat membaca 

-Jjjait, 
dengan huruf

iim dar mim betbaris fathah tanpa tasydid. Namun dari Ibnu Abbas,

Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair, diriwayatkan bahwa mereka

membacanyu .1iijr al jummal, dengan hunrfT'lrz berbaris dhammah

dan mim befiasydid, bersama adanya perbedaan pendapat mengenai

hal tersebut dari Sa'id dan Ibnu Abbas.

Adapun mereka yang membacanya dengan berbaris fathah
pada kedua humfrrya (iim dan mim) dan tidak beuasydid,
mengaratrkan penakwilannya kepada al jamal (unta) yang sudatr

populer. Seperti demikian pula mereka menafsirkannya.

" Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14655. Yatrya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari
Mughirah, dari Ibratrim, dari AMullall tentang firman Allah,

+q # O Y4 'd ft-,,Hingga unta masuk kz tubang
jarum," ia berkata, "Al jamal adalatr anak unta atau unta
jantan."lao

14656. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an
menceritakan kepada karni dari Abu Hushain, dari Ibrahim,

rao AMurrazaq dalam tafsirnya QtTg), Abu Halyan dalarn Al Bahr At Muhith
(5152), dan Az-Ztiaj dalam Ma'ani Al Qw'ot (2R38).

i

I

I

_t
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dari AMullah, tentan gava\ '#* 4W dfi"Hi'ggo
unta masuk kc lubang jarum,,, ia berkata' ,,Al jamal adala}t

unta jantan."lal

14657. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Suffarr, dari Abu Hushain,

dari Ibrahim, dari AMultatr, pendapat yang sarna dengannya

14658. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

MahdimenceritakankepadakamidariHusyaim'dari
Mugfuirah, dari Ibrahim, dali AMullah, ia berkata ,,,A1jamal

artinya sama dengan an-naaqah(t-tu)'tn'

14659. AI Mutsaona menceritakan kepadakq ia berkata: Amru bin

Aunmenceritakankepadakami,iaberkata:Husyaim
mengabarkankepadal(amidariMughirah,dalilbrahim,dari

Abdullah, dengan redaksi yang serupa dengannya'la3

14660. Ibnu Bassyar me,nceritakan kepada kami, ia tlerkata:

Abdurrahmanmenceritakarrkepadal@mi,iaberkata:Qurralt

menceritakankepadal(ami,iaberkata:AkumendengarAl
Hasan berkata" *At iamal adalatr unta yang tinggal di

kandang."l4

14l

t12

113

Ath-Thab,ranidrIrtmAlKabir(S69l)danAlHaiBamiddamMajma'Az-
Zawa'idQD6).
Al Farra' dalam Ma'ani Al Qu'ot (1t379); {!9 {Or An-Nuhas dalam

irsi-V" tZn5) dan Ath-Thabrani dalam tafsirnya (7D06)' 
-

S*;ilh ilgtup- ini-aalam salah sat, naskah manuskrip tertera rmgkapan:

Ibnu Humaid menceritakan tepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan ke'pada

k; d; Mughirah, dari tfirahtu& dari Abdulldu perkataan yang sama

sepertinYa.
iirit"t i"i tidak terdapat dalam sebagian besar naskah manuskrip'

;;--ily"thi aar- Ai-t;i n*;* Qt456), d- i11"ns'{Pnv? dari Ibnu

ifidh aAa-.urU"*um,., Abd bin liumai* Ibnu Al Mun&ir, dan Abu Al

Mundzir.
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14661. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat, $($# OWU#-
"Hingga unta masuk ke lubang jarum, " ia berkata" ..Hingga

unta jantan masuk ke dalam lubang janrm.,'las

14662. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mahdi menceritakan kepada kami dari Husyaim, dari Ibad
bin Rasyid, dari Al Hasan, ia berkata, ..yaitu unta.,,
Manakala mereka banyak bertanya kepadanya, ia berkata,

"Yang belatr bibir bawahnya."la6

14663. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin
Aun menceritakan kepada karni, ia berkata ..Husyaim

menceritakan kepada kami dari Ibad bin Rasyid, dari Al
Hasan, perkataan yang sama."

14664. Al Mutsaona menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Hajjaj menceritakan kepada karni, ia berkata: Hammad
menceritakan kepada karni dari Yutyq ia berkata" ..Al Hasan

membacany" $$p AW U;{;,Hingga unta masuk kc
lubang jarum'."

Lanjutnya, "Lalu sebagian mereka bertanya kepadanya. Ia
menjawab, 'Yang belah bibir bawahny4 yang belatr bibir

. bawahnya'. "147

rt' As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur Q1456), dan ia mengutiprya dari Abu
Asv-Svaikh.ts nnu efiiyaU drrilam Al Muhoro Al Wajiz Q!4OO).rn' Ibid.
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14665. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu An-

Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Syuaib bin

Al Habhab, dari Abu Al Aliyatr, tentang ayat, gtli'e-'6
+C$F "Hingga unta masuk kc lubang iarum, " ia berkata,

"Al jamal artinya yang punya empat kaki.ul48

14666. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: As-Tsauri

mengabarkan kepada kard dari Abu Hushain atau Hashin,

dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud tentang firman-Nya, 'd;';i'

L.qU ;rW "Hingga unta masuk kc lubang iarttm," ia

berkata, "Yaitu pasangan unta betina." Maksudnya adalatt

unta jantan.tae

14667. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak,

batrwa ia membaca fili. Kemudian ia berkata, "Yaitu yang

punya empat krki.::l5o

14668. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata, "Abu

Tamilah menceritakan kepada kami dari Ubaid, dari Adh-

Dhahhak, tentang latazcr- .#* e:AU;f; "Hingga unta

masuk kc lubangiarum," yaitttyang punya empat kaki.lsl

Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uytn QnB).
Abdnrrazaq dalam taftirnya Qn, dat Az'Zniai dalam Ma'oti Al Qw'an
Qt338).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn QD23).
Ibid

t{8

ta9

r50

15l
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14669. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: zaid bin
Al Hubab menceritakan kepada kami dari eurrah, dari Al
Hasan, tentang ayat, g($ F A ffi g; {f ,,Hingga unta
masuk ke lubang jarum," ia berkata, .,yang terdapat di
kandang."l52

14670. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernatr membacanya
(ayat tersebut) dengan berkata" i:*\, ,tr, {-,r+ 

,Hingga

unta yang kuning masuk."l53

14671. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Sulaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Karim bin Abu Al Makhariq menceritakan kepada kami dari
Al Hasan, tentang firman Allah, .t(=$ # O ffi U. e

- "Hingga unta masuk kc lubang jarum," ia berkata, ,,Al jamal
adalatr anak unta betina atau pasangan unta betina.,,ls4

Mereka yang membaca ayat tersebut dengan qira,at yang
berbed4 berbeda pula dalam berpendapat. Dari Ibnu Abbas
diriwayatkan dua riwayat tentang cara membacanya, dan

salatr satunya sama dengaaqira'at dan takwil ini, yaitu:

14672. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr

As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (31456).
Ibnu Athiyah dalan Al Muhorar Al wajiz Ql40o) dao Al eurthubi dalam
taftirnya (71207).

152

153

15,0 Ibnu Athiyalr dalam Al Muhmru Al wajiz Q1400), Abu Hayyan dalam Al Bahr
Al luluhith (5152), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'oni Al etr'an et35).
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menceritakankepadaktrdariAli,darilbnuAbbas,tentang
ayat, .$ F O 31Ji U{; "Hingga unta masuk kc lubang

jarum," bahwa al iamal amnya adalah' Ymg punya beberapa

kaki.

Ia menyebutkan batrwa Ibnu Mas'ud mengatakan

demikian.ls5

|46T3.MuhammadbinSa,admenceritakankepadaku,iaberkata:
Ayahku menceritakan kepadaku' ia berkata: Pamanku

menceritakankepadakqiaberkata,*Ayatrlormenceritakan

kepadaku dari ayahnya' dari Ibnu Abbas' tentang ayat' '{fi

#*;rffi "Hingga unta masuk kc lubangiarum"'yaifir

unta besar yang tidak mungkin masuk ke lubang jarum

karena ia (rmta) jauh lebih besar darinya (lubang jarurr).156

14674. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaktr, ia

berkata:Fudhailbinlyadhmenceritakankepadakamidali
Manshur, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas' tentang firman

Allatr swT, #* owu;'er "Hingga unta masuk kc

lubang jarum,,, iaberkata, 
..Mf,sudnya adalatr tali kapal.'157

155

156

Al Mawardi dzlam A*M*a wa Al lJyun (3D23) dan Al Qurthubi dalart

ta8imya QD07).
ef 

-e&il*i 
dilam Mo'alrm At'Tanzil Q1412)' tanpa sanad dengan

makna, ia berkata, "I{id;;; -;q ke tuuang iarurn' Ylo. }anvu 
adalah'

mereka tidak akan ..riflr*g"-r"i*o-tu.*ya." Ai Mawardi dala, An-Nukat

waAl Uytn$m3\-
Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qut'an (Al5D'-Al Mawardi dalam An-

Nukatwa Al (Jytttt<g#1, r""*" atUiv+-{1!1l' Al Muhrro Al Wajiz Ql4W)'

Abu Hayryan ^*r^ 
ei-ilii et t*rim Glsz),Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al

Masir Qtl97l, a- po6t 
"o">,a 

r']" f*r" iAi y*g keras untuk tali kapal

flihat kitab Asbshahitt "yi 
ei i"rrfnri, p"du i,ata qatasa), serta Az'h$ai

i^lu^ Mo'*ri Al Qtr'anQR38)'
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14675. Abdul A'la bin washil menceritakan kepadaku, ia berkata,
"Abu Ghassan Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami
dari Khalid bin Abdullah Al wasithi, dari Hanztralah As-
sadusi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, batrwa ia pemah
membacanva (avat tersebut) )(lJ # affi U& "Hingga
unta masuk kc lubang jarum. " maksudnya adalatr tali yang
keras. Lalu aku menyebutkan hal tersebut kepada Al Hasan.
Ia lalu berkata, 'S-.:t 'd 6 Abdul A,la berkata berkata:
Abu Ghassan berkata, 'Khalid berkat4 'Maksudnya adalatr
tmta jantan'."158

14676. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
usamah menceritakan kepada kami dari Fudhail, dari
Mughirah, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, bahwa ia
membacanya ifiiit, dengan tebal (ber- tasydie, dan berkatq
"Ia adalah tali kapal.,l5e

14677. Ibnu waki menceritakan kepada kqmi, ia berkata: Ibnu
Mahdi menceritakan kepada kami dari Husyaim, dari
Mugfuirah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ,,I_afa^
'5, artinya tali kapal.' l0

14678. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Mubaralc, dari
Hanzhalab dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, tentang aya\ &

Abu Ja'far An-Nuhas drf.am Ma'ani Al ear'an er3s), Al Marvardi dalam A*N?4.9 ll Uyun (3D23),Ibnu Athiyatr drdlam Al riaharo Al Wajiz et40f,)),Al Qurthubi dalam tafsirnya (7D06), Abu Halyan dgdram Al Bahr At Muhith
(5/51), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3fi97).
Abu Ja'far An-Nuhas dalarn Ma'ani Al ear'an er3s), Al Mawardi drlran An-
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#* AW'C "Hingga unta masuk kc lubangiarurn," ia

berkata, "Tali yang keras."l6l

14679. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, L-($ {" e W '{- ti "Htnggo

unta masuk kc lubang iarum," ia berkata, "Yaitu tali yang

terdapat di kapal."162

Dalam riwayat dari sa'id bin Jubair juga terdapat perbedaan

cara membaca ayat tersebut. Darinya diriwayatkan dua riwayat, dan

salatr satunya sama seperti yang telah kami sebutkan dari Ibnu Abbas,

yaitu deng an men4hammah-kat hurufifz dat menaasydid-kat huruf

mim:r61

14680. Imran bin Musa N Qazzar menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMul Warits bin Sa'id menceritakan kepada karri,

ia berkata: Husein Al Mu'allim menceritakan kepada kami

dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia membacanya,

iiJr 'e-,*.Maksudnya adalalr tali kapal, tali yang keras'rn

Sedangkan riwayat yang satunya lagr dengan me*dhammah-

kan huruf iim dan meringankan huruf mim (tarrya tasydidl

iJu.

Al Qnrthubi dalamtafsirnya QD07).
nni aoiyatr dalam At Muharrs At Waiiz Ql4oo) dan Al Qgrthubi dalam

taftirnya QD07).
Yuu-qiia'at sy@ah (menyimpang) yang tidak dipakai, yufi qira'at Abn

Ruzain;Mujatrid, Ibnu Muhaishan, Abu Ja'far, Ibnu Ya'mar, Aban bin Ashin"

dan diriwayitkan dari Mujatrid serta Ibnu Abbas. LihatAl Muhtasab karya Ibnu

lmni (tDi9), Ibnu Athiyah dalam At Muhoro Al Waiiz Ql4O0), dan Ibnu Al
Jauzi dalam hdAl Masir Qll97).
Abu Ja'far An-Nuhas dalarr- Ma'oti Al @tr'an Ql36) dn Al Mawardi dalam

An-Nukatwa Al WIQD23).

t6t
t62

t63
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14681. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: yahya
bin wadhih menceritarcan kepada kami, ia berkata: Amru
menceritalcan kepada kami dari salim bin Ajlan Al Afthas, ia
berkata, *Aku pernah membacak* j.1iit e\ ,g kepada
ayahlar. Lalu dia berkata, 'Lafa^ W'd !i dengan
tanpa tasydid, artinya tali kapal. Begitulatr sa'id bin Jubair
membacakannya kepadakg ou1';.::165 Sementara ifu, Ikrimah
membacanyu'$ri, dengan men-dhammah-l<an huruf Tirz
serta men-tasydid-v,an hto.tf mim dan menakwilkannya
sebagai berikut:

14682. Ibnu waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Tamilah
menceritakan kepada karni dari Isa bin u-baidah, ia berkata:
Aku mendengar Ilaimah membaca lafazh j:i.ir 6"ngan ber-
tasydid, dan ia berkata, 'yaitu tali yang dipakai untuk
memanjat pohon kunna, ,,165

14683. Muhammad bin Bassyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muslim bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ka'ab bin Farukh menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qatadatr menceritakan kepada l<umi dari Ikrimah,
tentang firman Allah, +q# A W U&. ,,Hinggo unta
masuk ke lubang jarum," iaberkatq "Hingga tali yang keras
masuk ke dalam lubang jarum."l67

16,

t66

|aujlnia-aaam taftirnya (rD36), Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya et rE),dan Asy-
Syaukani dnJram Fath AI eadir en|r.
Makna ini disebutkan o]e! t$r atniyah dalam At Muharru At wajiz (2t4oo),
Abr Halyan daran Ar Bahr Ar Muhiih (5/5r), dan Al eurthubi aauii tir.iq;i
QD07).
Ibnu Katsir dalaur tafsirnya (6/301).

-.

-
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14684. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang fimran Allah, .bq U A Y4 'd- &
"Hingga unta masuk ke lubang jarum," ia berkata, "Hingga

tali kapal masuk ke dalam lubang jarum."l68

14685. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: AMullah bin Katsir

berkata: Aku mendengar Mujatrid berkatq "Sejenis tali

kapal."l59

Sepertinya orang yang membaca ayat tersebut dengan

meringankan huruf mim dan men-dhammah-kat huruf iiz
(al jumat) menurut riwayat yang kami sebutkan dari Sa'id

bin Jubair 
-seperti 

as-surad dan al ju'al- mengarahkan

bentuk jarnak dari iiii dengan makna tali kepada $
sebagaimana yut^ z;* dijamakkan menjadi Ui, a*, a;.;

dijamakkan menjadi v?.
Ada sebagian atrli batrasa Arab mengingkari tasydid pada

huruf mim dan berkata, "Mungkin si perawi bermaksud

berkata #air dengan tanpa tasydid, namun ia tidak

mematrarni kata tersebut, lalu ia men+asydid-kannya."

t6t Makna ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (31223),Ibnu Athiyah
dalam Al Muhsrt Al Wajiz Q1400), Abu Halyan dalarn Al Bahr AI Muhilh
(5/51), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (7D07).to lbid.
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14686. Diceritakan kepadaku dari Ar Farrq dari Al Kisa,i, ia
berkata, "orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bukan
orang fu35.::l7o

Adapun orang yang membacanya dengan men-tasydid-kan
huruf mim dan men-dhammah-kan huruf jim 'SllJ berarti
merangkunnya menjadi satu nama, yaitu tali atau tambang yang
keras.

Abu Ja'far berkata: eira'at yang benar berkaitan dengan
ayat tersebut menunrt kami adalatr qira'at ahli qira ar seltruh negeri,
yaitu, .bq/ AW A;& ,,Hingga unta masuk kc lubang jarum,,,
dengan huruf7'fz danmim berharakat fattwhtanpa tasydid darikata al
iamal, serta memberi harakat fathah pada htuuf sin pada lic'tta as-
samm; karena inilah qira'at yang banyak dipakai di kalangan atrli
qira'at selunrh negeri, dan tidak boleh menyalahi sesuatu yang
mengandung hujiatr dan kesepakatan dari para atrli qira,at. Demikian
pula halnya membaca dengan huruf sln berharakat fathahpadaayat, g
xfi*.

Jika qira'at yang benar memang demikian, maka tal$il
konteks ayat tersebut menjadi, "Mereka tidak akan masuk ke surga
hingsa $, aan ,Ji, artinya masuk, diambil dari perkataan mereka,
tt'il:t - !y - trllri>ti Ai ,si fulan masuk ke rumah,,, dengan makna,
"Hingga unta jantan bisa masuk ke lubang jarum.,'

'q#Ji 
"* 

4V(Jq "Demikianlah Kami memberi
pembalasan kcpada orang-orang yang berbuat kcjahatan. Allah
berfirrnan, "Begitulatr Kami mengganjar orang-orang yang berbuat

rm Ibou Athiyah dalan Al lvluhorar At Wajiz el4OO).
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jatrat di dunia dengan apa yang pantas mereka dapatkan dari Kami,

berupa adzab yang pedih di akhirat."

Kira-kira seperti yang kami katakan tentang takwil +($ 11
inilah pendapat para atrli takwil tentang penalorilan ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14687. Ibnu Waki' menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu

Usamah, Ibnu Matrdi, dan Suwaid Al Kalibi menceritakan

kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Atiq, ia

berkata: Alnr pernatr bertanya kepada Al Hasan tentang

firman Allah, t($F Agi U;f; "Hingga unta masuk ke

lubang jarum, - lalu ia menjawab, 'Lubang jarum'. "l7l

14688. Ibnu Bassyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ka'ab bin

Farukh menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadatt

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang ayat, |7,2
+q " Lub ang i arum, " iaberkata, "Lubang jarurn " 172

14689. Mutrammad bin Abdul Alla menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muharnmad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Al Hasan, perkataan yang sama.

14690. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadalq ia

berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada

Abu Ubaidatr dalm Majaz Al Qur'm (lDl4), Az'Zujai dalam Ma'ani Al
Qtr'on Qt338), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql36)' Al
Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun (31223), Ibnu Athiyah dalan Al
Muharro At Wajiz Q1400), Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tarail Q/472), dan

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (3/198)'
Ibnu Abdilbar dalam At-Tamhid Q0l4l), Al Qurthubi dalam tafsirnya (7/20'l),

dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi (7D07).
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kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, tq # A "Ke lubang jarum," ia

berkata, "Liang jarum "l73

14691. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, L]{I # ;r "ke lubang jarum," ia berkata, "Liang
jorutn "lzl

14692. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang ayat, .{.{ # A "kc lubong joum," ia berkata,

"Pada lubangnya "l7t

o{rc

"t.,tt&VGL#e'rq'i*d#'*"rfrt
"lvlelrelrc metnpn,uryai tilolr d&Lr dml api nqala ilut ihi atas

nrrreloa ada selhrrut (api nrr:alc;c,). DemilcimlahKari
men$qi balasan l<cpafu or (mg. or ctflg y orrg zhalhn.o

(Qs. Al A'raaf l7lz 4ll

17,

l7a

t7,

Kami tidak mencurukunya dengan lafaz.h seperti ini di antara referensi-
rpfcrensi yaog ada pada kami.

As-Snynthi dalam Ad- Dur Al Motsur (3 I 456).

-.
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Talrwir firman Allah: A!fi -JG 1; 4t3A'# i I
- 1, ,.
6+fili 

"*(Mereka 
mempunyai tihar fidur dari api neraka dan

di atas mcreka ada selimut [api nerahaJ. Demikianlah Kami

memberi balosan kepada orang4rtang yang zfialim)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirrnan, "Bagi mereka

yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri

terhadapnya, \ti..e e 'Tilar tidur dari api nerakal Yaitu sesuatu

yang dibentangkan untuk tempat duduk dan berbaring, seperti tikar

yang diduduki dan kasur yang ditiduri --ir;# 6is'Dan di atas

mereka ada selimut (api neraka).'Lafazh;tjn adalatr bentuk jamak

dari kata ifili, yaitu sesuatu yang menutupi dan menyelimuti mereka

dari atas mereka."

Makna ayat,'j(i 4t ;t 
"q 7* n { "Mereka

mempufryai tikar tidur dari api nerakn dan di atas mereka ada selimut

(api neraka)," adalah, dari bawatr mereka ada tikar dan tlari atas

mereka ada selimut dari neraka, dan mereka berada diantaranya.

Kira-kira seperti itulah pendapat para atrli takwil-

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14693. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari SuSan, dari Musa bin

Ubaidah, dfii Muhammad bin Ka'ab, tentang ayat,'fr| i fl'
llia "Merela mempunyai tikar tidur dari api neraka," ia

berkat4 "Tikax." VG 4) {r "Do' di atas merepa ada

selimut (api neratra)]" Ia berkata' "Selimut "176

rr. Abu Ubaidatr dalarn Maju Al Qar'an (ll2l4), Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Q,r'w.r Ql36i, Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (21472),lbnu

Athiyatr dalam Al Muhqrar Al wajiz Ql40l), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al
Muhith (5t52), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/199)'



SwahNAlruaf

14694. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

Dhahhak, tentang ayat,'-jf 4t W 
"ti. 'p e I

"Mereka mempunyai tilmr tidur dari api neraka dan di atas

mereko ada selimut (api neraka)," ia berkata, "Lafazh '3(ltt
,}rl, 'Tikar', dan uar;ir: ti;.itrselimut'. "r77

14695. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufaddhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, '-j(i 4j 41 3ti. -;G n { ,,Meretra

mempunyai tilrar tidur dari api neraka dan di atas mereka

ada selimut (api neraka)." Adapun 3(lr adalatr sejenis tikar,

sedangkan g,ltfir adalah sesuatu y*i *"rryelimuti mereka

dari atas mereka."l78

Firman Allah,'t*$gi 4dL{$ " De mi ki anl ah Kami me mb e r i
balasan kcpada orang-orang yang zhalim," maknanya adalah,

begitulah Kami mengganjar dan membalas orang yang menztralimi

dirinya sendiri. Ia mendapatkan kemurkaan Allah yang sangat dahsyat

lantaran kekafirannya terhadap Tuhannya dan pendustaannya terhadap

rasul-rasul-Nya

c{to

Ibnu Katsir dalam afsirnya (6/301).
Ibid.

tn
t7t

-
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-\6 J y6 3g-11 €;Afifr'W3 gJ( 65$

@5rlia'i"#{Aqt
"Dclm orcmg'orong ycrttgbrlr|rrltfrrt dmt mmgeiol<f,rr amal'

(rmaty6t,]gsMih,Kanidnnkmemikall<ml<cwaiibarl
lnp ado iliri seseorurtg melaurl<m sel<adm lcc s artggup dr.r.y d,

nrqela i/,l/[ah p(,,]stnffli'p"|glumi iltga; merel/@lirll<al di

dalnnnYa"

(Qs. Al A'raaf Ulz 421

rdrwit firm;n Allah: ,5g3-f e;"*aS$fi;tit(' 65i3

@ sr+- wi'*$ ?at 64rW itES @an orans-

iroog yang oirarr*r, dan nungeriahan amal-amal yang shalih'

Kor.i frdak memihulhan kewaiiban kepafu diri seseorang meltlnkan

sehodar kesanggupannya, tm*eka itulolt penghuni-penghani surga;

mereha kehol di dalannYa).

Abu Ja,far berkata: Allatr SwT berfirman, ''orang.orang

yang membenarkan Allah dan rasul-Nya serta mengakui apa yang

dibawanya kepada mereka berupa wahyu Allatl dan syariat-syariat

agama-Nya. Mereka menjalankan apa yang Allatl perintatrkan kepada

mereka dengan menaati dan menjauhi apa yang dilarang-Nya'"

\6{t gf ,1937 *Kami tidak memihtllan kcwajiban

kepafo diri seie'orang melainkan selcadar kesanggupannya." Dia

berfirman, ,,Kami tidak membebankan arrral.amal kepada safu jiwa

punkecualiyangsanggupdilakrrkanrryasehinggatidak
memberatkannYa."
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4l4il "Mereka" ia mengatakan: Orang-orang yang beriman
dan beramal shalih, ';fi 5A "penghuni-penghuni surga.,, la
mengatakan: Merekalah penghuni surga yang memang mereka pantas

menghrurinya, bukan selain mereka dari kalangan orang yang kafir
kepada Allah dan mengerjakan kejatratan-kejatratan. 3;^y W i
"Mereka kckol di dalamnya, " ia mengatakan: Mereka tinggal di surga,

abadi di dalamnya, tidak akan keluar darinya dan tidak akan dicabut
kenikmatan mereka.

ooc

$tlX:<ti#n.#,p,iey ,tvc;i;'t- 7.-<2fi'Tii6'i'6-{j|q#-Kqft d.ti,'i"iti83:jjKaftd-
;;Ks.6#rJ fi Ft i y,;; r,nq; $, er,q

@';r;L:,
oDcn Kani cabut segala nvrco;rrl dmdan yarJgbraito ili
ilalanJ dailt nwekral; mmgalir ilibawah nrrrrel<o anngai.
nmgai ilmr nrrr:el<abql<ata, 'segala puiiborgi y',Jilah yang

taloh neruniuki l<frnri lnpda (sar3a) ini. Dan l<rnrri sel<ali.
l<ali fidak al@n menfupat peanriukl<alau /,Jilorh fidak

merrtqi konri petufuk Ses,rnguhrryo tclah dfiang ras-ul.
rastilTuhmtl<arrrirnlrlrtbawalrrlbenmart'.Dartiliserulcart
lnpaila nsela, 'ltulah surgct yolrrg diwarisl<mt t<epailamt,

ilisebablwl opd y drJg ilalwlu l@w krriak cn' ."

(Qs. Al A'raaf l7k 431

-
I toe 1-
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Tatrwit fiman Allah: 
"i 

n.; ,* ti g2r,l OVV;io
'r+$i (Dan Kani cabut segala mocam dendam yang berada di
dalam doda mereka; mengalir di bawah mereha sungai-sunga)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Kami hilangkan
dari dada mereka 

-yang 
telatr Aku jelaskan sifat mereka, dan Aku

beritatnrkan batrwa mereka adalatr penghuni surga- apa yang terdapat
di dalamnya berupa kedengkian, kesusahan, dan permusuhan yang
pernah ada di antara sesama mereka sewaktu di dunia. Lalu Aku
jadikan mereka di surga. Ketika Aku telah memastrkkan mereka ke
dalamny4 mereka duduk berhadap-hadapan tanpa ada rasa saling
dengki atas kartmia yang khusus Aku berikan kepada sebagian
mereka. Di bawatr mereka mengalir sungai-srmgai surga."

Kira-kira seperti yang kanri katakan inilah pendapat para atrli
takrilil tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14696. Ibnu waki menceritakan kepada karli, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,
dari Adh-Dhahhalq tentang ayat, $ d eyb O y G;i,
"Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di
dalan dada mereka, " iaberkata, "Permusuh * utle

14697. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sa,id bin
Basyir, dari Qatadah, tentang ayat, S oi elrai- A.Ygii

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sll{7s) dan Al Baghawi dararn Ma'olim At
Taruil (U473) dengan tanpa sanad.
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"Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di
dalam dada merekn," iaberkata, 'Yaifu O!,)t 'Dendam'. -lEo

14698. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari
Israil Abi Musa, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Demi
Allah, mengenai kami, ahli Badar, turun ayat, A U $i:i
'4** )* & €fL,Y i g2:L 'Dan Kami lenyapkan segala

rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang

mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadopan di atas

dipon-dipan'. ""'(er.Al Hijr tl5]: a7)

14699. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada karri, ia berkata: Ibnu
Uyainah mengabarkan kepada kami dari Israil, ia berkata:

Aku mendengarnya berkata: Ali berkata, "Demi Allah,
mengenai karni, atrli Badar, turun ayat, * ii erril 4l$$3' 'q##' iL ifit;,fi|Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam

yang berada dalam hati mereka, sedang mereka mer(Na

bersaudora &tduk berlndaphadapan di atas dipan-

dipan'."rn

14700. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Ali berkata: Aku sungguh

berlurap bahwa alcu, Usfinan, Thalhatr, dan Zubair termastrk

Kami tidak menemukannya dengan lafaztr seperti ini di antara referensi-
referensi yang ada pada kami.
Abdurrazaq dalam tafsirnya Ql$0),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll47}),
Ibnu Athiyatr dalan Al Muhmo Al Wajiz (21401), Abu Hayyan dalam Al Balr
Al Muhith (5/53), dan lbnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (31199).

It0
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orang-orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nyu, gii

,y_ il €l:b 4(, "Dan Kami cabut segala macam dendam

yang berada di dalam dada mereta. " semoga Allatr meridhai

mereka.ls3

l4TOL Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mtrfaddhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang ayat, 'j$,{iit nc} *- u eyb ,tv6i;
"Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di

dalam dada mereka; mengalir di bmtah mereka sungai-

sungai," ia berkata, "Apabila para penghrmi surga telatr

digiring menuju surgq maka sesampainya di pintu mereka

menemulcan sebatang pohon yang pada pangkal batangnya

mengalir dua mata air. Lalu mereka minum dari salatt

satunya, kemudian lenyaplah kedengkian yang terdapat di

hati mereka. Kemudian mereka mandi dari mata aif yang

satunya lagi, maka mereka meraih nikmat kemudaan

sehingga sesudah ihr mereka tidak pernatr tua selama-

lamanYa'. "1&

14702. Ya',qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

ulayyatr menceritakan kepada kami dali Al Jariri, dari Abu

Nadhratr, ia berkata "Para penghuni surga akan ditahan

AMurrazaq dalam tafsirnya (2179),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511478),

Abu Ja,far An-Nuhas aaai Ui'oti Al Qr'm Ql37), Al Baghawi dalart

ia'alim At-Tanzil et473),Ibrnu Athiyah d^lam Al lufithrrir Al Waiiz Ql40l),
d;H;r* dalam ll Batv Al luluhith (5/53), dan Al Mawardi dalam tafsirnya

(3D24).
ilm auo Hatim dalam tafsirnya (5t1479) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'

TaruilQl473).
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sebelum sampai ke surga sampai mereka diadili satu sama

lain, sehingga ketika mereka masuk surgq tak ada seorang

pun di antara mereka yang menwrtut seseorang gara-gara

sepotong lcukunya yang terzhalimi."l 85

Takrn il lirman Auah : G *tKq fia;tl'i,s 5i $ iA i|g,
{ii 6'i'i-{j (Dan mereka berhata, "segata puji bagi Attah yang
telah menunjuhi kami kepada [surgal inl Dan hami sehali-hali tidah
akan mcndapat petunjuh kalau Allah fidah mcmberi hami
petanjuh.'t)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Mereka -yang
telah Allatr ceritakan tadi- yaitu orang-orang yang beriman dan

berarnal shalih. Ketika mereka masuk ke dalam surga dan melihat

sebagian kanmia Allah atas mereka, serta melihat apa yang Allatr
jauhkan dari mereka, berupa adzab yang hina yang menimpa penghuni

neraka disebabkan kekafiran dan pendustaan mereka, mereka berkata,
(:g!-fs:; afli 'b 3i!'ist 7, puji bagi Allah yang telah menunjuki

Kam{.'Segala puji bagi Allah yang telatr memberi kami taufik kepada

amal yang membuat kami mendapatkan karunia dan anugerah Allah
yang sedang kami rasakan ini dan menjaut*an kami dari adzab-Nya.

fi6'i'6-'{j |s;LKU3 'oo, Itumi sekati-kati tidak akan mendapat

petunjak kalou Allah tidak memberi Kami petunjuk'.'Karri sekali-kali
tidak sampai kepada semua ini sekiranya Allah tidak membimbing

kami kepadanya dan memberi kami taufik dengan kartrnia dan

anugerah-Nya'."

rs As-suyrtlri dalamAd-Darr Al Mantsttr (3t45745t).
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14703. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

AbuBakarbinAyyasymenceritakankepadakami,ia
berkata: .Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu

shalih, dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah sAw bersabda,

s;J,-il'J4 i, 'u't'i ,:oii:l F, q iF-oir6r fr .1i
'i';5 

'ili 
-,10, 'urri r ! ,:oit{ ff 'u. df' c7 ';setiap

penghuni neraka akan melihat tempatnya dari neraka, lalu

mereka berkata, ,sekiranya Allah menuniuki kita'. setiap

penghuni surga iuga akan melihat tempatnya dari neraka,

lalu mereka berkata, 'sekiranya Allah tidak menunjuki kita'.

Inil oh kc sYtkur an m e r e ka. "r 
86

14704. Muhammad bin Al Mgtsanna menceritalcan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan ke'pada kami, ia

berkata: syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Ishaq menceritakan dari Ashim bin

Dhamratl, dari Ali, ia berkata: umar pernah menyebutkan

sesuatu yang tidak aku ingat lagi. Kemudian ia menceritakan

tentang surga. Ia berkata" "Ketika mereka akan masuk, tiba-

tiba mereka melihat sebatang pohon yang dari pangkal

batangnya keluar dua mata air. Mereka lalu mandi dari salatt

satunya, maka mengalirlatr pada mereka nikmat kemudaan

sehingga rambut mereka tidak akan beruban dan kulit mereka

tidak akan mengendur lagi. Kemudian mereka minum dari

mata air yang satunya lagi, maka keluarlatr setiap kotoran

atau sesuatu yang terdapat di dalam perut mereka'

rr An-Nasa'i dalam As-Swran Al Kubra (11454), Ahmad dalam musnadnya

Qt5l2), dan Al Hakim dalam Al Musta&ak Qn3,, ia berkata *Shahih

.rn*ut kriteria Al Bulfiari-Muslim." Adz-Dzahabi sepakat dengannya.
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Kemudian dibukakan bagi mereka pintu-pintu s,rga. Lalu
dikatakan kepada mereka, ei$. 6Y{t f+ h$ ,iC,

'Kesejahteraan (dilimpahkon) atasmtt, berbahagialah kanu! Maka
masukilah surga ini, sedang kamu kqkat di dalamtya,." (es. Az-
Zumar 139):73)

Lanjut umar, "Lalu mereka akan disambut oleh para bidadara
yang kemudian mengelilingi mereka seperti anak-anak mengelilingi
orang terdekatnya ketika ia datang dari bepergian. Kemudian para
bidadara itu pergr memberi kabar gembira kepada isri-isti mereka
dengan menyebut nama-nama mereka dan naura-nama ayah mereka.
Lalu istri-istri mereka (bidadari) berkata, .Kau 

sudarr melihatnya'?,,

Lanjut IJmar, "Mereka pun diliputi kegembiraan. Mereka
(istri-istri mereka) lalu datang hingga mereka berdiri di depan-depan
pintu.'

Lanjutnya, "Lalu para penghuni s,rga datang dan mas,k.
Ternyata pondasi rumah-rumatr mereka terbuat dari batu mutiara, ada
banguan-bangunan berwarna kuning, hijau, merah, dan berbagai
warna. Ada dipandipan yang tinggi, gelas-gelas yang tersedig bantal-
bantal sandaran yang tetrsusnn, dan permadani-permadani yang
terhampar. sekiranya Allah tidah menakdirkannya untuk merek4
niscaya terbelalatdatr mata mereka karena apa yang mereka lihat di
dalaurnya. Kernudian mereka memeluk isti-ishi mereka dan duduk di

{T dip"nanp*r, 367ini6,':6'6={j 

"sii+ 
K6 ,:a-1u:,i afii &j3li

:*\t;J!f-t 3&'Dan mereka berkata, ',Segala puji bagi Altah yang
telah merwnjuW kami kcpada (surga) ini. Dan Kami sekali-kali tidak
akan mendapat petunjuk kalau Altah tidak memberi kami petunjuk



Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tulwn

kcbenaran. " Al qyah.rg7

TofstuArt:fiubori

kaml membmva

Takwnfi rmanAllah:,.;ifi ,&6y;,;;rr{Ug;A,r&-;i,
ft;fi ;!iq6;!t) (sesungguhnva tetah datang rasut-rasut

Tuhan hami, membmya kebenaran. Dan diserukan hepada mereka,

ultulah sutga yang diwarishan hepadanu, disebabkan apa yang

dah ulu hamu heriakan.')

Abu Jarfar berkata: Allah swT berfirman menceritakan

orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bahwa saat masuk ke

sgrga dan melihat karunia Allah untuk mereka, sementara musuh-

mustrh Allah berada di dalam neraka, mereka berkata' uDemi Allah,

sungguh saat di dunia telah datang kepada kita dan kepada mereka

(yang berada di neraka) utusan-utusan Tuhan kita yang membawa

berita-berita kebenaran tentang janji Allatr kepada ordrg yang

menaati-Ny4 beriman kepada-Nya dan rasul-rasul-Nyq serta

ancaman-Nya kepada orang-orang yang berrralcsiat dan kafir kepada-

Nya.u

Firman Allah, l'# ;iKqSi4|'ifi 'FJ, ;\ Y;'j3 "Dan

diserukan kepada mereka, 'hulah surga yang diwariskan kepadamu,

disebabkott apa yang dahulu kamu kerjakan'." Malrranya adalatr,

seorallg ttrkang seru-menyeru mereka yang telatr Allah jelaskan sifat

mereka dan Allah kabarkan apa yaog telah disediakan rmtuk mereka

dari karunia-Nyq dengan berfirman, 'Inilah surga yang pernatt

diberitatrukan rasul-rasul-Ku kepadamu saat di drmia. Alcu

mewarislcannya kepadamu dari orang-orang yang telatr mendustakan

rn lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/l E0).
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rasul-rasul-Nya, karena kamu telah mempercayai mereka (rasul-rasul)
dan menaati-Ku." Itulah makna firman Allah, |r$l, irK y)
"Disebablan apa yang dahulu lcamu kcrjakan.,,

Kira-kira seperti yang kami katakan inilah pendapat para atrli
takwil tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14705. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada
karli, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat,'o{.3, i.Kq6#r} zg,FJr 6 Y;,;,j
"Dan diserukan kepada mereka, ,ltulah surga yang
diwariskan kcpadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu
kcrjakan', " ia berkata, "Tak ada seorang kafir dan tak ada

seorang mukmin pun kecuali masing-masing mempunyai
rumah di surga dan neraka. Jika penghuni surga telah masuk

ke surga dan penghuni neraka telah masuk ke neraka, dan

masing-masing telah masuk ke tempatrya, maka

diperlihatkanlatr surga kepada para penghuni neraka,

sehingga mereka bisa melihat rumah-rumah mereka di sana.

Lalu dikatakan kepada merekq 'Itulah rumah-rumahmu
seandainya kamu beramal dan menaati Allah'. Kemudian
dikatakan, 'Wahai penghuni surgq warisilah mereka dengan

apa yang telatr kamu kerjakan'. Lalu rumatr-rumah mereka

dibagi-bagi di antara para penghuni surga '188

14706. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Umar bin
Sa'ad Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami dari

tt8 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1481).
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Sa'id bin Bakar, dari Suffan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari

Al Aghar, 'o13' ;iKq6#'3lfi'FJ, ;rl Yi'jl 'o"
diserukan ftcpada merek^, 'ltulah surga yang diwariskan

lcepadamu, disebabkan apa yqng dahulu kamu kcriakan'," ia

berkata, ..Mereka diseru, 'Kamu akan sehat selamanya tidak

pernatr sakit, kamu akan kekat selamanya tidak pernah mati,

dan kamu akan senang selamanya tidak pernah sengsara''"1E9

14707. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishatt

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari

Al Aghar, dari Abu Sa'id, tentang ayat, ':fi'FS 6 Ytii
"Dan diserukan kepada mereka, 'ltulah surga'," ia berkata,

"seorang firkang seru akan berseru, 'Kamu akan tetap hidup,

tidak mati selamaJamany4 karru akan tetap awet muda,

tidak pemah tua selama-lamanya, dan kamu akan tetap sehat,

tidak pernah sakit selama-lamanya'."1m ':

para atrli ba6asa Arab berbeda pendapat tentang ka1u bf yang

terdapat bersama lafazh #t Ua*, ayat tersebut. l$"guo ulama

nalrwu Bashrah mengatakan U"t*u ilf tersebut adatah'of *aqilah (ber

tasydidlanna) yang diringankan 1bl gnagan, tanpa tasydid)) dan

terdapat dhamir padanya (aslinya 'fi lannahul ). Tidak selaras jika kita

menjadikannya sebagai ttl tlafifah, karena kata sezudahnya adalatr

is im, dan of ffiafifahtidak diiringi isirz.

Penyairlel telah berkata"

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1480).

Muslim dalam ll Jannahwa,4sh-shifah Na'imilu (22), At-Tirmi&i dalam ls-
sun*t(3246),At-Tibrizi dalun Misyha Al Mashabih(5622), dan Ahmad dalam

musnadnya Ql95).
Yaitu A'sya Bani Tsa'labatr; Maimrm bin Qais.

rt9
t90

f?t
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W#u,ytu-,iI t.;Lri#' '-trlir 
=e"rrrron, anak-anak^; riuti praons-pr;;,;, mereka telah

tahu bahwa akan binasa setiap orong

yang bertelanjang kaH dan bersandal. "re

Penyair lain berkata,

U-i +vit; Y';e try I ;lltt i:1d
"nL 

^rn 
rtmvainya, padahat ketahuitah kami berdua

sangat ingin tidak saling menyakiti sata sama lairt"re3

Maknanya adalah t$lt lJl, dan ini sama seperti firman Allatr
SWT, 'ult3 'rt bf paAa t*ip"t lain dari ayat yang maknanya adalatr
'ur*i *f*ri menemukan." Dalam firman-Nya rji,lf bt (Qs. Shaad

[38]: 13) bf U,rt*rrt"t irf yang mastrk dalam f il,l<areraAnda boleh

berkata, i+3 * ;u I *tb,va<ni lll masuk kef il sekalipun ia

tidak berfimgsi padanya.

re Bait ini tertera Mlam Diwan Al A'sya dari sebuah quhidah berjudul Wada'
Harirah, dan bait ini terpisah pada dua bait yang bagian belakangrrya terletak
sebelum t€ngahnya. Teks kedua bait tersebut adalah,

,Ft,Htu;t? rl1

Sampai perkataamya,

#,tt-ij(,j,q,f e4.,,,;-'rrt
Litnt A&Diwan (hal. I 47).

rqr Ibnu Hamdrm dalam At-Tazkirah Al Hamduiyah (hal. 6072), dan ia tidak
mengutipnya dari seorang prm. Al Bashri dalamAl Hottasah Al Bashriyah(ntal.
259), dan sebelumnya ia menyebutkan sanr bait lain:

'elitr,1$td .r{fi:.iit:b'u',fi:
Abu Al Alaa Al ivt";i ad"rn Risalah *h*hahtl wa *y$aiih (M. 527).

uiio i iia c6irty

,,*i):!)Fp,t.

IEl
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Di dalam Al Qtr'an, W 6 i#W 'il[tg "Dan pergitah

pemimpin-pemimpin mereka [serrya berkataJ, 'Pergilah kmu'. " (Qs.

Shaad t38]: 6) Maknanya adalatr trlrit "Jalanlatr kalian'" Pendapat ini

diingkari oleh sebagian ahli bahasa Kufah. Mereka mengatakan bahwa

dalam konteks ini irf tidak boleh bersama ha' dhamir (iiD tcarena t:rf

masuk ke dalam kalimat untuk menjaga makna kalimat sesudahnya,

aan ilf yang terdapat bersama kalimat p merupakan konteks yang

terdapat kalimat yang menyerupai cerita" btrkan teks cerita. Contoh:

'€'6 'ofr U-'ru *Aku menyeru batrwa kau berdiri." - '€.'6 g; bf U;r;
t:ii b( U.'ru dan setenrsnya. Kata ol dijadikan sebagai wiqryah

(penjaga), karena kalimat seruan itu terletak sesudatgrya, dan kalimat

sesudah i,l tidak berubah, sebagaimana tidak b€rubat[rya perkataan

tersebut.

Tidakkah Anda melihat batrwa sebenarnya Anda bisa berkata,

{ 't;; rtji "Ak, katakan, 'Si Zaid be,rdiri'." Serta iri t'.ii "Ak,
katakan, 'Dia bdrdiri'." Dan lainnya. Manakala seruan tersebut

bermakna dzann dan sangat mirip ucapan, maka kalimat sesudatr trl

tidak berubah, dan o[ masuk sebagai penjaga. Adaptrn kata g;l maka ia

tidak dipakai sebagai jawab kalimat dan tidak membutuhkan isirz.

{t{rc

jilgq€'i;,(,ff;,i 6 )$t 5A {fi #1{'$
;i'{n J #.Ltit'i:'v7}{e'& ";, 

e i *
@io;leig
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"Danpengfwni-pmglumicwrgabqsentlnp"dapengfi ,uni-

p elnglwrri ns ala ( ilengan rnengatal,an)r'Sesunggulmy a
krlmi dengan sebenamyd tc,lah mempuoleh opo yarJgTuhan

l<amimenianiil<annyakepadal<fi ni.Mal<tapakahl,anru
tplah mempuoleh dengm sebenarnya apa (ad.zab) yarJg

T uhmr l<mw meni anjil<mvry a (lrcp admrw) ?' Mq el<a

meniawab, 'Betrtl'. Kerrudian seorang perrymt (malail<f,t)

ntutgwrruml<f,n di antarakc&n golongarr ia+ 'I(uatl<mt
lJlah ilitimpalcan lnpada orcmg- or(mg y ang zhalitn' .'

(Qr. Al A'raaf lll: 441

Takwil fiman Allalr: C,V:t 5 .iI ,6( #1 ifi $1s16;
:* ;;t'{n J #.L:>{i'*,71|i,-k,F$ .,"i e i * iirg g, Ki
@ 'ar$ri' @an penghuni-penghuni surga berseru kepada

penghuni-penghuni neraka [dengan mengatahanJr "Sesungguhnya

hami ilengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami

menjanjikannya kepada kaml Maha apakah hanu telah

ncmperoleh dengan sebenamya apa [adzabJ yang Tuhan hamu

menjanjihannya [kepadamuJ?' Mereha mcnjawab, nBetul'

Kemudian seorang penyetu [malaihatJ mengumumkan di antara

hedua golongan ita, nKutuhan Allah ditimpahan hepada orang-

orong yang zlralirrl')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Pana penghuni

surga menyeru penghuni neraka setelatr mereka memasuki keduanya,

'Hai pendudtrk neraka, kami sudatr mendapatkan apa yang telah

dijanjikan Tuhan kami di dunia melalui lidatr para rasul-Nya, berupa

ganjaran patrala beriman kepada-Nya dan menaati-Nya. Apakah kalian

sudatr mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tutran kalian melalui

l

s
I
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lidatr para rasul-Nya berupa siksaan karena kafir kepada-Nya dan

memaksiati-Nya'? Penduduk neraka menjawab, 'Ya, kami sudatr

mendapatkan semua itu'."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

14708. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufaddhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, ggrK;(,ff;tiJt16r # ifi {;1d'$
3iJ{6:83'r,;e i6 J$ "Dan penghuni-penghwti surga

berseru kcpada penghuni-penghuni neraka (dengan

mengatakan), 'sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah

memperoleh apa yang Tuhan kami menianiikannya kcpada

kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan

sebenarnya apa (adzab) yang Tulan kamu menianiikannya

(kcpadamu)'? Mereka (penduduk neraka) meitiau'ab,

'Betul'," ia berkata" "Penghuni surga mendapatkan ganjaran

pahala yang telah dijanjikan kepada merek4 dan pendudttk

surga mendapatkan siksaan yang telah dijanjikan kepada

mereka "l%

14709. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku' 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firrran

Allah, i g ag Gre'rrc w., i,.i1 26f :#1 ifi {;1 {'$
fi lj6YL:$';;tti"Danpenghuni-penghuniswgaberseru
kcpada penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan),

rx Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4S2).



turahr',JHruat

'Sesungguhnya lumi dengan sebenarnya telah memperoleh
apa yang Tuhan lami menjanjikannya kepada lami. Malw
apalrah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa
(adzab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)'?
Mereka (penduduk neraka) menja,wab, ,Betul,,,, bahwa hal
tersebut karena Allah telatr menjanjikan kepada penghuni

surga berupa kenikmatan, kemuliaan, dan segala kebaikan
yang diketahui manusia atau yang tidak diketatrui manusia.

Allah SWT menjanjikan kepada penghuni neraka segala

bentuk kehinaan dan adzab yang diketatrui manusia atau yang tidak
diketalrui manusia" yaitu, U;j4#" urft:.3 ,,Dan berbagai jenis
adzab lainyang serupa ffz." (Qs. Shaad [38]: 58)

Ia (Ibnu Abbas) berkat4 "Lalu para penghuni surga menyeru
pendudnk neraka, ;iJeY;,{-{'f;C, ir:., jiggrgr;rCff; i t
'Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang
Tuhan'kami menjanjikannya kcpada kami. Maka apakah kamu telah
memperoleh dengan sebenarnya apa (adzab) yang Tuhan kamu
menjanjikannya (kcpadamu)' ? Merelu (penduduk neraka) menjawab,
'Betul'. Maksudnya adalah, 'Apakatr kalian benar sudah mendapatkan
apa yang dijanjikan Tuhan kepada kalian, berupa kehinaan dan

adzab'? Pendudtrk surga berkata, 'Kami benar sudah mendapatkan apa

yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami berupa kenikmatan dan

kemuliaan'. 'a4ili it ;,'i A J #.L*, 'i,$ ,Kemudian seorang
penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu,
'Kutukan Allah ditimpakan kepado orang-orang yang zhalim'.,,re5

re5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1481-1482).



Taft* Al}.:Ilwfutt

Paraatrliqira'atberbedapendapattentangcaramembaca

firman Allah, ';i1j6"Mereka (penduduk neraka) menimtab, 'Betul'."

Mayoritas ahti qiraa, Madinatr, Kufah, dan Bashratr membacanya,

fi lj6 " Mereka (penduduk neraka) menj aw ab,' Betul 
" 

" Dengan huruf

ain berharakat fathah dari kata iii. Sementara sebagian ahli qira'at

Kufah diriwayatkan bahwa mereka membacany a, 'pt';. rjri, d"ngun

hunrf ain berharakat kasrah.r%

Ada sahr bait syair milik Bani Kalb yang berbunyi'

u;i" 
:!,', i "'rrL" * It Wu,Qtsti! "H'

Benar,jikoiamengatakansebagiandarinyaadalahsuatukenyataan

Sebagian dorinya tidoklah gagal, semoga, dan tidak ptla terbukateT

Na' imdengan huruf ain berharakat kasrah'

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, qira'at yang benar dalam

membaca ayat tersebut adalatr iif, karena ini merupakan qira'at yang

banyak dipakai di kalangan ahli qira'ar selunrtr negeri, dan merupakan

logat yang populer di kalangan masyarakat Arab'

Adapun firman-Nya, 1fr.L1rt i'ti 
* Ke mudi an s e or an g Penyeru

(malaikat) mengumumkan di antora kcdua golongon i'r"' maknanya

adalah, "seorang tukang seru dan seorang firkang umum

mengunrumkan di antara merekq i*$i'rf ;"1'*1",1 'K$ukan Allah

eira,at Al Kisa,i (iel) dengan hunrf 'arn bertaris lcasrah. Sernentara itu yang

lain meurbaca demgan mem-fathah-kantya cp. lnat At'Taisir fi Al Qira'at

,{s"SaD'a (hal. 9l).
iiarf aifi"t Uoi:identitas orang yang mengatakannya' dT tigtk- dikaitkan

["e"a" ti.p" ptn. gun-n, J"d- bttit kosroh' beimalma fataha dan hoaa'

I.'fiat lt-t ioipada kata qanina (58745)'
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ditimpalran kepada orang-orang yang zharim'." Dia berkata
"Kemarahan Allah, kemurkaan dan siksaan-Nya ditimpakan atas

orang yang kafir kepada-Nya."

Kami telatr menjelaskan pendapat, batrwa apabila bt menyertai
jenis kalimat yang menyerupai cerita, dan bukannya cerita nyat4
maka orang Arab kadangkala men-tasydid-kannya (LD, meletakkan

f 'fl sesudatrnya, lalu membarts fathah-kannya. Kadangkala juga
meringankannya (tidak bertasydid tan]) serta memberlakukan
firngsinya pada f il dengan me-nashab-kannya dan membatalkan
firngsinya dat', isim sesudahnya, sebagaimana yang lalu, sehingga
tidak perlu mengulangnya lagi di sini.

Jika demikian, berarti membaca Of d.rrg* bertasydidatau pun
tidak dalarn ayat tersebut adalah sarn4 sebab makna kalimat tetap
sama, dengan cara baca manapun yang dipakai seseorang, dan
keduanya merupakan qira'at yang populer di kalangan atrli qira'at
selurult:regeri.

occ

'r'F iiSl, fi (*(;frj j'i,# $ i,r*- rJ(
" [Y aiafl onlng.srcng y drJg rnrrrrghalrrng.halrrngi lnaryu$t)
dffi iarla{r dJlah ilan melrrginginllorrJ agar iatsrJ itn nmjadi

bendkok, ilmt ms elco lraf", lnp ado lehidup an orlchh at,',
(Qs. Al A'raaf lTlz 451



Tdsirtr,J;h:Ihrft,or'i

Tatrwil fiman Allah: ie$\6b(fri Qi..E&l"A-'u-$i

@ t';;Sff"iluJ orang-orang yang menghalang-halangi [manwiaJ

dari jalan Allah dan menginginhan agar ialan itu meniadi bengkok,

dan mereka hafir hepada hehidupan akhirat)'

Abu Ja'far berkata: Allatl SWT berfirman, "Tukang seru di

antara penghuni surga dan penghuni neraka berkatao 'Laknat Allatl

ditimpakan kepada orang-orang yang zhalim, yang kafir kepada Allatt

serta menghalang jalan-Ny a, (.t(ii{i" Dan menginginkan agar ialan

itu menjadi bengkok" Dia berkata" uMereka menyimpangkan jalan

Allah, yaitu agama-Nya, dengan merubatr dan menukarnya dari apa

yang telah Allah tAapkan supaya istiqamah dalam menjalankannya."

'"6';i.{\fi*Dan mereka trafir kepada kchidupan akhirat'"

Dia berkata" "Sementara mereka mengingkari terjadinya Hari Kiamat,

Berbangkit di akhirat, serta ganjaran pahala dan siksa'"

Dalam penyebutan penyimpangan dalam agama dan jalan,

orang Arab mengatakan GJP dengan hwuf ain berharakat kasrah, darr

ketika menyebutkan kecendenurgan seseorang kepada sesuatu,

dikatakan, Vte - V;e - *V - A- !':c" dengan baris kasratr dan

fathahpada hunrf ain, sebagarmana perkataan seorang penyair,

Grsqc,l.&,p ,Jl JT J:6 Jlx w

"Kani tertts menaryarumah-ntmah kzluarga si Laila

koreno kami cenderwrg dan berpaling kcpada"ya'"te8

t* Bait ini tertera dalam Lisan Al-Arab, pada kata awaja, dan riwayat Al'Lisqn

U"rU"a" dengan riwayat tafsir. Riwayit Al-Ltsan berbunyi matao au'iia ilaiha

tymttsanao'.



Swah$Hruarf

Al Farra menyebutkan bahwa Abu Al Jarratr melantunkan

syair ini kepadanya dengan huruf ain berharakat kasrah dankata g,p.
Adapun yang berupa anggota fisik pada manusia, dikatakan, 'i;.1 b
Ai.v t* "Alangkatr jelas bengkok kakinya"" dengan huruf aln
berharakat fathah.

ooc

b1$
G
o) W'r|;-\ce + ii'li1g Ze Wi

@ $;.r;. i, cg,i i&';s J ffi #
uDart di antaral,c,hnrrya (penglwrri nfigct ilmr neral<a) ada

batas; dfrrr di atas A'raaf itu ado orar.*orcmg yang
mengenal nusing.masing df,ri ihn golongan iat dmgan

tand*.t4tda mqelra. Dart merela merryuu penhduk surga,,

' Salaanlurn' alailamr' . Mqela befum logi menusttk@o,
seilmtg nrl".el<a lngtn segqd (metnastki:rrya)."

(Qs. Al A'raaf l7k 46)

Takwir rirman Auah: w i$-xr:r;if*t'6tr6-Wj
'rii-t 1Oon di antara keduanya [penghani surga dan nerakal ada

batos; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal

masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nyu, $Q.r'i1t "Dan di

antara lreduanya (penghuni surga dan neroka) ada batas," adalalt,

hijab antara surga dan neraka, yaitu dinding, tembok yang Allah

sebutkan datam firman-Nya, ,u!143't;5 X|i*J.lit ';*& {#



lot,si,tAtlr;lhaD,ri

+t'ilii +!l,,Lalu diadakan di antara merelca dinding yang mempunyai

pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari

situ ada siksa:, (Qs. Al Hadiid [57]: l3). Maksudnya ad€Ilah Al

A'raaf,yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya,3(.1 +i$i iQi

"Dan di atas A'raaf in ada orang'orang."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

l47l}. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

bin Raja menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia

berkata, ..Telah sampai berita kepadaku dari Mujatrid, ia

berkata, "Lafa^ i.,rilr atinya dinding (yang berada di)

antara surga dan neraka "199

l4TlL Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, $G.t1ir?j 
*Dan di antara keduanya (penghuni

surga dan neraka) ada batas," maksudnya adalatr tembok,

yaiuAl A'raaf2oo

Adapun firman Allah, "SC.t ,;'i'ii '&3 "Dan di atas A'raaf itu

ada orang-orang", maka kata al a'raaf merupakan bentuk jamak, dan

bentnk tunggalnya adalah i?. Di kalangan orang Arab, setiap tanah

yang tinggr disebut i?, daijengger ayam jantan disebut gf$ *-
karena letaknya lebih tinggi daripada bagian tubuhnya yang lain. Dari

kata inilah asal ucapan As-sammakh bin Dhirar,

t99

2W

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1483) dan Al Mawardi dalan An'Nukat wa

AtUyn(3n2il,tetapiiamenyebutkannya{enganlafazh;l1e'bukanhrjab"'
aua"r.-q aui.- t"rri-ya (ztgo),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1483),

AlMawardidalatnAn-NutratwaAltJyun(31225),danAlBaghawidalam
Ma' alim At-Tarail Ql 47 5).
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W dF:tlL;,,tt,
"Di sebuah tanah tinggi masih terdapat ludahht,

sealran-akan seperti tombakyang tetap terpancang walau dihembus

angin.'aot

Adap,n maksud perkataannya Jt?\ di sini adalatr tanatr yang
tingei. Dari kata ini juga ucapan prny"t hirr,

{tr eist +rtlt; Ltr)

;ts.\t jiL iit rv;k 'aU.'U )k.f
"Setiop yang gempal itu d agingnya sangat tinggi,

seperti bendera yang ditancapkan di tanah tinggi.,a02

As-Suddi pernatr berkat4 *Al A'raaf itu dinamakan A,raaf
karena para penghuninya o$fo j fr'mengenal orang-orang'.,,

14712. Muhammad bin Al Husein menceritakan perkataan tersebut
kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi.2o3

Kira-kira seperti yang kami katakan inilah pendapat para atrli
tahilil tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

Bait ini tcrtera dalam Majaz Al Qtr'o*aryaAbu lJbaidah ODJS}
Bait ini tertera dpJam Majaz Al Qai*t karya Abu Lrbaidah (r2rs) dan dalam

ll-Lisan (Na'ufljld. vI, hal. 45E0). Al kanaaz artinya al mujtanta' ar-rahm
(lrumpulan dagrng). A*niyaaf ar{nya at-thavit (tmgg)
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyttn (322s),Ibnu Ar Jauzi daram zad Al
Masir (3D05), dan Ibnu Athiyah dalan Al Muharrs Al Wajiz el4}g.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll4&4),Ibnu Athiyah dalam lI Muharrar Al
Wajiz (21404), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil el47|).

ml
fr2
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14713. Suffan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari utaidillah bin Abi

Yazid, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, ,,Lafazh

'Jritr artinya sesuatu yang tinggi."2@

14714. Al Hasan bin Yafuya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

uyainah mengabarkan kepada kami dari ubaidillatr bin Abi

Yazid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan

perkataan yang sama.2os

14715. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Jabir, dari Mujahid,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Lafa^ tltylt artinya tembok

yang tinggi, seperti lafaztl e{1Jl J:}"'aoa

14716. Al Mutsanna menceritakan kepadaku' ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
'suffan

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Mujatrid, dari Ibnu

Abbas, Perkataan Yang sama'

14717. Mutrammad bin Amru menceritakan kepadalcu, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata" "Lafazh i.Jtylt artinya adala6 pemisatr

2U

205

w6

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1483)'

dJ;;q dalam tafsirnyu Qttit'1, Al Baihaqi !*n.Al-Ba.'ts-wa A*Nusvtr

iiTioj, a* eu" Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql39)' - -

i6o"iUu Hatim dalam tafsirnya (5/1483), Abu Ja'far An-Nuhas dzlam Ma'ani

;l O*a; eBg), Al Mawardl dztam An-Nnkat wa Al lJynn (3t225), dan Ibnu

Al J-auzi dalam Zad Al Masir QnOq.

1,6l
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antara surga dan neraka, yaitu tembok yang memiliki
pintu "zoz

14718. Abu Musa berkata" ubaidillah bin Abi yazid menceritakan

kepadakrq bahwa ia mendengar Ibnu Abbas betkat4 *Al

a'raaf adalah gundukan tinggi di antara surga dan nerakq
tempat sebagian orang berdosa tertatran di antara surga dan

neraka."2ot

14719. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, ia berkatq "Lafa^ Srrrlr adalah pemisah antara

surga dan neraka, yaitu tembok yang memiliki pintu ''@

14720. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada karni dari Manshur, dari Habib bin Abu

- Tsabit, dari AMullatr bin Al Harts, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Lafa^ Urrlr adalah tembok di antara surga dan
neraka.r,2lo

14721. Al Mtrtsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu
Abbas, ia berkatq "Utle\t adalah tembok di antara surga

don neraka.,r2ll

Ibnu Abu Hatim &lam tafsinrya (5/14E3).
Abu Ha1ryan dalamAl Bahr Al Muhik (5/56).
Lihat atsar ini sebelum yang lalu.
Ibnu Al Jauzi dalam ?nd Al Masir (3D04).
Ibid.

frt
2rtr

2o,)

zto
2u
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14722. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadalar, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, JE, +ihi '6 "Dan di atas A'raaf itu ada orang-

orang," bahwa yang dimaksud dengan al a'raaf adalah,

tembok yang disebutkan Allah di dalam Al Qur'an, yaitu di

antara surga dan neraka.2l2

14723. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada karni dari Jabir, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Lafazh llrylr adalatr tembok yang memiliki

tempat yang tinggl, seperti halnya jengger ayam'"213

14724. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni dari Israil, dari Jabir, dari Abu

Ja,far, ia berkata, *Lafzh tJtrrlt adalatl tembok di antara

surga dan neraka."2l4

14725. Diceritakan kepadaktr dari Al Husein bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin sulaiman

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, ,,Lafa?hi.Jtylt adalah tembok yang berada

di antara surga dan neraka."2l5

Ibid.
au, r",ar ao-Nuhas dalam Ma'oni al Qu'ot(2139),Ibnu A!J9zi-dalanzad
Al Mair (3nu),Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/306), dan Al Qurthubi dalam

ta$imya Qf2lD.
Lihat mar ini sebelumnYa.

Ibnu Katsh dalam tafsirnya(6B06).

2t2

2l?

2L

2t5
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Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai sifat orang-orang
yang Allah kabarkan berada di Al A'raaf, dan apa sebabnya sampai
mereka berada di sana?

sebagian berpendapat batrwa mereka adarah sekelompok
manusia yang seimbang antara kebaikannya dengan kejatratannya.
oleh karena ittr, mereka diletakkan di sana sampai Allah menjatuhkan
keputusan-Nya pada mereka sebagaimana kehendak-Nya. Kemudian
Dia memas,kkan mereka ke dalam surga dengan kan'ria rahmat-Nya
kepada mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyeb,tkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14726. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya
bin wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus
bin Abi Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata: As-
sya'bi berkata: Aku pernatr datang kepada AHul Hamid bin
Abd,rratrman, dan di sampingnya ada Abu Az-zind
Abdullah bin Zakwan (maula e,raisy). Temyata mereka
berdua telatr menyebutkan tentang para pengh,ni Al A'raaf
tidak sebagaimana yang disebutkan. Lalu aku berkata kepada
ked,anyq "Jika kalian mau maka aku beritahtrkan kepada
kalian berdua apa yang pernarr diceritakan Hudzaifatr."
Keduanya menjawab, usilakan., Aku pun berkat4
"Hudzaifah telah menyebutkan tentang para penghuni r/
A'raaf' Ia berkata, 'Mereka adararr sekelompok orang yang
kebaikan-kebaikannya membawa mereka melewati neraka,
namun dosa-dosa mereka membuat mereka tidak bisa mastrk
surga. Jika mereka memalingkan pandangan merelca ke aratr
penghuni neraka, maka mereka berkatq 'ya Tuhan karni,



TlftirAl/l.:Ihabol.t

jangan Kau jadikan kami bersama kaum yang dralim itu''

Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba Tuhan muncul

kepada mereka lalu berfirman, 'Pergilatr, dan masuklah ke

dalam surgq sebab Akutelahmengampuni kalian'' "215

14727. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadakn, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

mengabarkan kepada kami dari As-sya'bi, dari Hudzaifah,

batrwa ia pemah ditanya tentang a(fiii !,fi, hlu ia

menjawab, "Mereka adalah sekelompok orang yang

seimbang antara kebaikannya dengan kejatratannya.

Kejahatan-kejatratan mereka membuat mereka tidak bisa

masuk surg4 dan kebaikan-kebaikan mereka membuat

mereka tidak masuk neraka. Lalu mereka ditahan di atas

tembok tersebut sarnpai Allah menjatgtrkan keputusan

kepada mereka "2lT

14728. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir dan

Imran bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Hushain,

dari Amir, dari Hudzaifatr, ia berkata' "Lafa?h +$ii +fr
artinya para penghuni Al A'raaf iat sekelompok orang yang

memiliki dosa-dosa dan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa

mereka membuat mereka tidak bisa masuk ke surga dan

kebaikan-kebaikan mereka membuat mereka lepas dari

neraka. Keadaan mereka tetap seperti itu sampai Allah

Al Baihaqi dalam At Ba'ts wa An-Nusytr (102) dan Al Hakim-dalam Al
i*ta*oi QR2O), ia berkata" *Hadits shahih menunrt lcriteria Al Bukhari-

Vtuslim, namun mireka berdua tidak mengeluarkantrya." Adz'Dzahabi sepakat

dengannya.
runi euu Hatim dalam tafsirnya (5/1485), Hanad dalam Az-zuhd (11201), dan

Al Baihaqi dalamAl Ba'tswaAn-Nus1w (hal' 105)'
2t7
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menjatuhkan keputusan di antara hamba-hamba-Nya" lalu
berlaku pada mereka keputusan-Nya.,2l 8

14729. Ibnu waki menceritakan kepada kalni, ia berkata: yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir,
dari Asy-Sya'bi, dari Hudzaifah, ia berkata, *Lafazh #1
+6'ii artinya para penghuni Al A'raaf itu adalatr

sekelompok orang yang seimbang antara kebaikannya
dengan kejatratannya. Allatr lalu berfirman, ,Masuklatr katian
ke surga dengan karunia dan ampunan-Ku. Tak ada
ketakutan atas kalian pada hari ini, dan kalian tidak akan

lsrsedihr.:r2le

14730-. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari yunus bin Abu Ishaq, dari
Amir, dari Hudzaifah, ia berkat4 ,,Lafaz/n ,.t(Ai lrfr
mengartikan bahwa para penghuni Al A'raaf adalalr,
'sekelompok orang yang kebaikannya membuat mereka lepas

dari neraka dan kejatratannya membuat mereka tidak bisa

masuk surga.'220

14731. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suweid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubaral< mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar Al
Hudzali, ia berkata: Sa'id bin Jubair berkata 

-ketika
menceritakan hal tersebut dari Ibnu fvlss'ud-, ,'Kelak pada

Al Mawardi dalam A*Nullar wa Al Uyun (3D66) dan Ibnu Al Jauzi dalam tud
Al Ma*QDoS).
Kami tidak menemukannya dengan lafazh seperti ini di antara referensi-
rcfcrcosi yang ada pada kami.
As-Suyrthi MamAd-hm Al Mantsw (31462463)dengan pmjang lebar.

2ll

2t9
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Hari Kiamat manusia akan dihitrang amalnya. siapa yang

kebaikan-kebaikannya lebih banyak, sahr poin saj4 dari

kejatratan-kejatratannya, maka dia masuk surga' Siapa yang

kejatratan-kejatratannya lebih banyak, sahr poin saja" dari

kebaikan-kebaikannya, maka dia masuk, nsraka'" Dia-lalu

membaca ayat, @ i;rii'i 6$fi 3;i * y
t':(r1 t'..? v. -,4is l"J'irtrl (x{rft i!',(; AL i;W''qif 4l/fi n;5

6$* b;{ ifn' #l'fi ia;;
UsWP, tj(u-,#W r-Ji aPjr rb7

@ 
- 'oA$. 

- ' "Moka barangsiapa berat timbangon

kcbaikmmya, maka mereka itulah orang'orang yang

beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kcbaikannya'

maka itutah orang-orang yong merugikan dirinya sendiri,

disebabkon mereka selalu mengingktri ayat-ryat Kami."

(Qs.Al A'raaf [7]: 8-9)

Dia kemudian berkata, "Daun timbangan itu bisa naik turun

walaupun dengan beban seberat biji sawi' Siapa yang

seimbang antara kebaikannya dengan kejatratannyq maka dia

termasuk penghuni Al A'raaf. Mereka akan ditatran di atas

shirat. Kernudian mereka mengenal para penghuni surga dan

para penghtrni neraka. Jika mereka memandang kepada

penghuni surga maka mercka berkata, #'g 'salaamun

alaihum' (Mudah-mudatran Allah melimpabkan

Kesejahteraan atas kamu) sedangkan jika mereka

mengalihkan pandangan ke arah penghuni neraka' maka

merEka berkata, ia+ftt ,ff, e ff& $ 6'Yo Tulun kami'

jonganlah Engkatt tempatkan kami bersanta-sqma orang'

orang yong zhalim ifu'. (Qs' Al A'raaf l7l; aT Mereka

bertindrurg kepada Allah dari tempat-tempat mereka

(penghuni neraka).u



Sutah$Hra$

Dia berkata, "Orang-orang yang punya banyak kebaikan,
akan diberikan cahaya di depan dan di kanan mereka,
sehingga mereka bisa berjalan dengannya. pada hari itu
setiap hamba diberikan catraya dan setiap umat diberikan
catraya. setelah mereka sampai di shirat, A[ah cabut catraya
setiap oraog yang munafik, baik lelaki maupun wanita.
Manakalah penghuni surga melihat kejadian yang menimpa
orang-orang munafik, mereka berkata, V.rj 6 i;l -6j ,fa

.r,r Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahqya kamf . (es.
!.: At-Tahriim [7]: 8) Adapun para penghuni Al A,raaf, maka

catraya tersebut berada di hadapan merek4 tidak dicabut dari
tangan mereka. Di sini Allah berfirman, lr;S_ {;6s.:i I
'Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin
segera (memasukittya),. Keinginan yang dimaksud adalatr

keingfurul masuk surga,.',

Lanjut Ibnu Mas'ud, "Hanya saja, seorang hamba jika
mengerjakan satu kebaikaq maka dituliskan baginya sepuluh
kebaikan, dan jika dia mengerjakan satu kejahatan, maka
tidak dituliskan baginya kecuali satu kesalahan. celakalah
orang yang sepersepuluhnya mengalahkan satunya ,,21

14732. Abu Hammam Al walid bin snrja menceritakan kepada
si: karni, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, ia
,:,. berkata: Isa AI Hanath mengabarkan kepada kami dari As-

Sya'bi, dari Hudzaifatr, ia berkata, ,,,i(i\ii !,fi adalatr

sekelompok orang yang memiliki amal-amal yang dengannya

Allah menyelamatkan mereka dari neraka, dan mereka adalah

2t Hanaad dalan Az-zuhd (l2oo) dan Al Baghawi daram Ma'arim At-Tarait
(2t3@).

i
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orang yang paling terakhir masuk surga' Mereka mengenal

penghuni surga dan penghruri rreraka'"D

14733. Ibnu Bassyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Ibnu

Abbas berkata" ,,Lafazh q(Ai!fi artinya satu kaum yang

seimbangantarakebaikanrryadengankejahatannya,yang
kebaikan-kebaikan mereka tidak melebihi kejahatan-

kejatratan mereka dan kejatratan-kejahatan mereka tidak

melebihi kebaikan-kebaikan mereka'"D3

14734. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,

keduanyaberkata:Jarirmenceritakankepadakamidali
Manshur, dari Hubaib bin Abi Tsabit, dali Abdullatr bin Al

Harits, dari Ibnu Abbas. Ibnu waki berkata dalam ceritany4

..Dia 
Qbnu Abbas) berkata 'Al A'raaf adalatr tembok yang

berada di antara surga dan neraka. +(i'ii $ beruda di

tempat tersebut. Sampai saatnya Allah memaafl<an mereka"

mereka dibawa ke sebuah sungai bernama sungai Al Hayat

(sungai kehidupan) yang kedua tepinya terbuat dari sepuhan

emas bertatatrkan pennata dan tanatrnya terbgat dari misik'

Lalu mereka dimasukkan ke dalamnya sehingga warna lanlit

mereka kembali bagus dan di bagian dada mereka tampak

tanda putih yang membuat mereka dikenal. Setelatr wama

kulit mereka kembali bagus, Ar-Ratrman mendatangi mereka

laluberfirman,.Berharaplahsemaukalian'.Merekapun

xn
XB

As-Suynthi dalamAd'Darr Al Mantsw Ql46l)'
iu.i'tiarf. menem.kannya dengan lafaz.h seperti ini di antara referensi-

;;f*;*i t*g ada padakami. Lihai yang semakna dengaonya pada bagian lalu.
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berharap. Begitu mereka selesai menyampaikan harapan,

Allatr berfirman kepada mereka, 'Kalian mendapatkan apa

yang kalian harapkan itu dan 70 kelipatannya'. Lalu mereka

masuk ke surga, sementara di dada mereka terdapat tanda

putih yang membuat mereka dikenal. Mereka dinamakan

orang-orang miskin penduduk srnga. "n4

14735. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Hubaib, dari Mujatrid, dari

AMullah bin Al Harits, ia berkatA "Para penghuni Al A'raaf
akan diperintahkan dibawa ke sebuatr srmgai bernama sungai

Al Hayat, tanatrnya terbuat dari emas murni dan 7.a'faran,

sedangkan kedua tepinya terbuat dari sepuhan permata." -
Su&an berkata: Aku mengira ia berkata, "Bertatahkan

pennata"m-

Lanjutrya, "Mereka lalu mandi di dalamnya, maka tampaklatr

di dada mereka sebuatr tanda putih. Lalu dikatakan kepada merelca,

'Sampaikanlah harapan kalian'. Mereka pun berharap. Kemudian

dikatakan kepada mereka, .'Kalian akan mendapatkan harapan kalian

dan tujuh puluh kali kelipatannya'. Mereka adalah orang-orang miskin

pendudtrk surga."

z lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1485), As-suyrthi dalam Ad-Dm Al
Mantsw (314il), d"" ia mengrtipnya dari Hanad, Abd bin Humaid, Ibnu Abu
Hatim, dm Abu Asy-Syaikh.
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Hubaib berkate "seorang lelaki menceritakan kepadaku

batrwa mereka itu seimbang antara kebaikannya dengan

kejatratannyr3r25

14736. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepadaku dari Su&an, dari Hubaib bin Tsabit,

dari Mujatrid, dari Abdullatr bin Al Harits, ia berkata, "Para

penghuni Al A'raaf al<an dibawa ke sebuatr sungai bemama

sungai Al Hayat, yang kedua tepinya terbuat dari sepuhan

emas -Su$an berkata: Aku mengira ia berkata,

"Bertatahlcan permata."- Lalu mereka mandi di dalamnya

sekali mandi, maka terlihatlatr di dada mereka tanda putih.

Kernudian mereka kembali mandi, maka mereka semakin

putih. Setiap kali mereka mandi, mereka terlihat semakin

putih. Setelatr itu dikatakan kepada mereka, 'Berharaplatr

semau kalian'. Mereka pun menyarnpaikan harapan semau

mereka. Lalu dikatakan kepada merekq 'Kalian akan

mandapatkan harapan kalian dan tujuh puluh kali

kelipatannya'. "

Lanjutrya, "Mereka adalah orang-orang miskin pendudttk

surga."25

14737. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada lerni, ia berkata:

AMurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari Asy-

As-Suyrthi Mlan Ad-Dwr Al Motsur (314il), dan ia margutipnya dari Al
Faryabi, Ibnu Abi Syarbab Hanad, Abd bin Humai4 Ibnu Al Mtmdzir, da Abu
Asy-Sfikh.
As.Suynthi dalam A&Dwr Al Mantsw (314il), dm ia menguipmya dari Al
Fr5abi, Ibnu Abi Slatbdt Hmaa{ Abd bin Humai4 Ibnu Al Muodzh, dan

Abtr Asy-Syaikt.
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Sya'bi, dari Hudzaifah, ia berkata, " +(i<ii lfi uaA"n

sekelompok orang yang seimbang antara kebaikannya

dengan kejahatannya. Mereka berada di atas sebuatr tembok

di antara swga dan neraka. $iiq- 'i; 6f:it i 'Mereka

belum lagr memasukinya, sedang mereka ingin segera

(memasukinya)'."u

14738. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah" ia berkata: Ibnu
1 Abbas berkata" "Al A'raafMa di antara surga dan nerakq

terrpat sekelompok orang tertatran dengan amal-amal

mereka."

Dia pernah berkatq "Merelca adalah sahr kaum yang

seimbang antara kebaikannya dengan kejahatannya,

kebaikannya tidak melebihi kejatratannya" dan kejahatannya
-tidak melebihi kebaikan-kebaikan metreka "28

14739. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Ibnu

Abbas berkata, "Penghwri Al A'raaf adalah sekelompok

orang yang seimbang antara kebaikan-kebailcan mereka

' ':, dengan kejahatan-kejahatan mereka."Ze

Abdnrrazaq dalam afsirnya (ZEO) dan lbnu Al Mubarak dalam Az'Zuhd (hal.

483).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1476) serta As'Suyuthi dalan A&Durr
Al Manuur (31463), dan ia mengutipnya dari Abd bin Humaid.
Abdurrazaq dalam tafsinrya (7E0) serta Ibnu Al Mubaralc dalam Az'Zuhd @al.
483), dan ini merupakam bagian atsar yang lalu.

z,

xa

x29
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14740. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, ia berkata' " +(i\il!fi adalah sekelompok orang

yang seimbang kebaikan-kebaikannya dengan

kejatratannya."Bo

14741. ...ia berkata: Yafiya bin Yaman menceritalcan kepada kami

dari Syarik, dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata,

" i(iii !,fi adalah orang-orang yang seimbang amal-

artalnya."23l

14742. Al Mutsanna menceritakan kepadakg, ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, " a(SiI{A adalah sekelompok

orang yang seimbang kebaikan-kebaikannya' Mereka

tertahan di sanq di atas tembok tersebut."a

14743. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dad Mansht[, dari Hubaib bin

Abi Tsabit, dari safi 
-atau 

sami, Abu Ja'far berkata: Begitu

yang aku temukan tentang penulisan nama safi- dari Abu

Alqamalu maula Utsman, ia berkata, ",i(Fii ::5 
"aA*'

sekelompok orang yang seimbang kebaikannya dengan

kejahatannYa."a3

Ibnu Athiyah dalam ,{, lhthgo At Waiiz Ql4U) dan Al Qurthubi dalart

taBirnya (71205).

Ibid.
Ibid.
Ibid.

230
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sementara rt.L para ahli takwil lain berpendapat batrwa (,ff
,)'('r1ii adalatr sekelompok orang yang terbunuh daram perang fi
sabilillah, narnun mereka melanggar hak orang tua mereka saat di
druria.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14744. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Abu Mas,ar, dari
syarhabil bin Sa'ad, ia berkat4 'Mereka adalah sekelompok
orang yang pergr berperang tanpa izin orang tua mereka.,aa

14745. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits
menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid menceritakan
kepadaku dari sa'id, dari yatrya bin syibl, bahwa seorang
Ielaki dari bani Nadhir mengabarkan kepadanya dari seorang
lelaki dari bani Hilal, batrwa ayatrnya mengabarkan
kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullatr
SAw tentan-s q61*.6. Lalutelial menjawab, t;p ?.j i
# n.#)s:L:,,p,i,,ry.#.friil; i; E'i.F ,pU n tT;ii tu1 *,'F;'*,#i,,ii,,,ii
iaoun sekelompok orang yong berperang di jaran Ailah,

' namun mereka melanggar hak orang tua mereka, lalu
merelro terbunuh. oleh karena itu, Attah menyelamatkan
mereka dari neralca disebabkan terbunuhnya mereka di

Al Mawardi dalam An-Nakat wa Ar lJyttn (3D66), Ibnu Athiyatr dalam Al
*l*r* 4t Wajtz ete!), Al Baghawi iatam Ma,iim et_ro*ii qe76), IbnuAl Jauzi dalam zad Al Masir 6nos1, dan Abu Hayyan aaam',ll Bahr Al
Iuruhith (5t57).
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ialan-Nya, don merelw tertahan masuk surga disebabkan

lrcmaksiatanmerekokepadaorangtuamerela'Mereka
adalah orang-orang yang paling terakhir masuk surga."235

14746. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Ishaq

menceritakankepadakarni,iaberkata:YazidbinHarun
menceritakan kepada kami dari Abu Ma,syar, dari Yatrya bin

Syibl (maula bani Hasyim), dari Mutrammad bin

Abdura}rman,daliayalrrry4iaberkata,*RasulullalrSAw
pernatr di;v; tentan;. )ffi Y I-{u be]iau,"'*iTt' H
J6r .f &' 6| ,J ;it5 iiw'€Y*,!"b d'f

. t.,... tt r--^L- ^)^l^L oobolnannb
t5'e;r,j,rdf *rlt W d'4

'.1sil Vruli$'ir ixti j'i't' '#t 
"u,'ixo 

oaoiot'' titttompok

orang y*rg tri6,,'i' dolo^ Perang fi sabilillah dengan

melanggar hak orang tua mereka' Dengan terbunuhnya

merekadalamperangfisabilillah,merekaterhalangmasuk

nerak*, dan dengan melanggar luk orang tua mereka'

mereka terhalang masuk kc surga''"86

para atrli taloilil lainnya berpendapat batrwa +G1fi!.fradalatl

sekelompok orang shalih, fuqahq dan ulama'

Merekayangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat

berikut ini:

14747. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahlnt

menceritakankepadaktrdarisuffan,darilftushaif'dali

As-suyrthi dalam Ad-Dur Al Man*t (3t465), dan ia mengutipnya dari lb,nu

Mardawaih.
Ath.Thabranidalamlsft.Sftaghir(666),AlHaieamidalamMajmo'Az.Zawa,id
liDU ei g"h.qt M;;iB"'i o;'t'-N"tl* (106)' dan Ibnu Abu Hatim

dalam tafsimYa (5/1484)'

B5
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Mujatrid, ia berkata, ".;ffip,1adalatr sekelompok orang
shalih, fuqatra, dan ulama.,,237

Para ahli takwil lainnya berpendapat batrwa +ll\ilfiadalatr
para malaikat, bukan manusia.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14748. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
, ulayyah menceritakan kepada karni sulaiman At-Taimi, dari

4b, MUlu, tentang firman-Ny4 1U.r- gii*t i$ trEWj
"i,'-r^* W'"1;"Dan di antara kcduonya (penghuni surga
dan neraka) ada batas; dan di atas Araaf itu ada orang_
orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu
dengan tanda-tanda merelca,,, ia berkatq "Mereka adalatr
malaikat-malaikat yang mengenal para penghuni s,rga dan
penghuni netraka."

Lanjutnya, {4L 
,& 6 fr :.9 N16, 

*oan mereka met yeru
penduduk surga,'Salaamun,alaihtm,.,, Sampai firman_Nya,
i'-*fti;li'iW{$ "fo Tuhan kami, jangantah Engkau
tempatkan komi bersomo-sama orang-orang yang zhalim
itu."

Lanjutnya, "Lalu +#1ii$menyeru para penghuni neraka
yang mereka kenal melalui tanda-tanda merek4 .k ,FiU
l=t,ifr,ffigr{ rjl'c$t;*:f,l @ e;lG* -&rs.Kt4
'Harta yang kamu htmptlkon dan opa yang selalu kamt

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (sa4&6),Ibnu Al Jauzi dalarn zad Al Masir
(3?05)r-I!n! Athiyatr doI,atn At Mr.horo At Wajiz et4}4), dan Abu Ha1ryur
dalan Al Bab Al Ltahith (SlS7).
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sombongkan iht, tidaHah memberi manfaat kepadamu-

Itulrah orong-orang yang kamu telah bersumpah balrwa

mereka tidak akan mendapat rahmat Allah'?" (Qs.Al A'ruaf

pl asae)

Lanjutnya, *Ini terjadi ketika para penghtmi surga masuk ke

dalam surgq 6;i41-{' K{" tii1:fi WX 'MasuHah

lrc dalam Eurga, tidak ada kcWnwatiran terhadapmu dan

tidak (pula) kamu bersedih hati'." (Qs. Al A'raaf [7]: 49)238

14749. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Imran berkata: Aku berkata kepada Abu Mijlaz,

'Allah berfirman, }Y.t-+ii'ii ';$'Dan di atas A'raaf itu ada

orang-orang. 'Menurutmu mereka adalah para malaikat?" Ia

menjawab, "Mereka laki-laki, bukan perempuan'23e

14750. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu

Mijlaz, 'lY.r,;iff ib3 "Dan di atas A'raaf itu ada oranS'

orang," ia berkata" "Para pemuka dari kalangan malaikat

yang mengenal kedua kelompok itu semuanya melalui tanda

mereka, penghuni neraka dan penghuni surg4 dan ini terjadi

sebelum penghuni surga masuk ke surga."240

14751. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari At-

Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Al Uyun (3D66), Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qw'ot Qt40),dan Ibnu Al Jauzi doJiam Zad Al Masir (3D06).

Al Qurthubi dalamtafsirnya QnlD.
Ibnu Abu Hatim dalaur tafsirnya (5/14E6).

21tt
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Taimi, dari Abu Mijlaz, perkataan yang kira-kira sama

sepertinya.

14752. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari SuSan, dari At-
Taimi, dari Abu Mijlaz, ia berkata, " +(F.jig;artinya para
malaikat.'2al

14753. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: ya'la bin
Asad menceritakan kepada karni, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kami, ia berkata: At-Taimi
mengabarkan kepada karni dari Abu Mijlaz, tentang ayat, ifi
}C.r-+iirit "Dan di atas A,raaf itu ada orangerang,,, ia
berkata, "Mereka adalah para malaikat.',2a2

14754. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada karni dari Imran bin Hudair, dari Abu
Mijlaz, tentang ayag t€.r+i;fi $ uDan di atas A,raaf itu
ado orang-orang," ia berkata ,'Mereka adalah para malaikat."
Aku lalu berkata" "Hai Abu Majlis, AUah berfirman, JE,
'Ado orang-oran ', dan kau katalen para malaikat?" Dia
menjawab, "Mereka (malaikat) adalah lelaki, bukan
perempuan -243

14755. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Haiiaj
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hammad
menceritakan kepada karni dari Imran bin Hudair, dari Abu
Mijlaz, tentang firman Allah, 'i,'-$,W-$ir3Cr+ii.ii iF|

Lihat dua referensi yang lalu.
Lihat dua referensi yang lalu.
Lrhat Tafsir Al Qurthubi (7D12) dan Al Baihaqi daran At Ba'ts wa An-Nusytr
(l r2).
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"Dan di atas A'raaf itu ada orang'orang yang mengenal

masing-m$ing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda

mereka," ia berkata" "Para malaikat." Aku lalu berkata,

'Allah berfimran: }ti.r-' Adu orang-orang'." Dia menjawab,

"Para malaikat itu lelaki. "2e

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang siapa

sebenarnya para penghuni Al A'raaf adalatr sebagaimana firman Allah

tentang mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal

setiap penghuni swga dan penghuni neraka melalui tanda-tanda

mereka. Tak ada berita dari Rasulullah SAW yalng shahift sanadnya

dan disepakati penalorrilannya, dan tak ada pula ijma dai umat bahwa

mereka adalah para malaikat. Jika takwil ayat tersebut seperti

demikian, sementara masalah tersebut tidak bisa dipahami dengan

qiyas, dan kebiasaan yang berlaku di kalangan ahli bahasa Arab

bahwa kata Jlilt merupakan bentuk jamak lelaki dari jenis rnanusia'

bukan wanita dan bukan seltrrutr makhluk selain mereka, maka

jelaslah pendapat Abu Majlis, batrwa :fi gi$i adalah para

malaikat, merupakan pendapat yang tak ada maknanya" dan jelaslatt

batrwa pendapat yang benar mengenai talnilil ayat tersebut adalatt

pendapat yang dikatakan oleh selunrh ahli takwil selainnya. Ini

disamping orang yang berpendapat lain dari kalangan sahabat

Rasulullah SAW dan disamping hadits-hadits yang diriwayatkan dari

Rasulullah SAW mengenai takwilny4 sekalippn di dalam sanad-

s anad-ny a terdapat sejumlah catatan.

14756. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepadalor, ia berkata: Jarfu menceritakan

* Ibtd.
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kepadaku dari Imaratr bin Al Qa'q4, dari Abu Zar'ah bin
Amru bin Jarir, ia berkata: Rasulullah SAW pernatr ditanya

tentang puu ($1 gii'ii. Lalu beliau menjawab, 'i "fi 'j
nit :!ii .,tSt,F. y i 4y, -:l Lj rili,iiir e'F' rt-
4,4,6 a1a.;aii ,tait l+uii ,.a, y'n<l*'€-.;;t?:i
'e c+ zhlt "1t7gvska adalah orang-orang yang paling
terakhir diberi kcputusan Ketika Tuhan semesta alam telah
selesai memutuskan di antara seluruh hamba, Dia berfirman,

'Kalian adalah orang-orang yang kcbailan-kcbaikan kalian
mengehnrlun kalian dari neralca, namun tidak dapat

memasukkan kalian kc dalam surga. Kalian adalah orang-

orang yang Afu bebaskanr, maka tinggallah di surga di
ntonapun katian oat. fi45

Tarrwit tule.Auah: 'iL f # igif,6i"rl#.,W6'j;
t,;{S- 'i; CyX I !€4; (Yans ncngenat dari iua

golongan itu dengan tanda-tanda merehu Dan mereha mcnyeru
pendaduk surga, 'Salaamun 'alaikum'. Mereha belum lagi
memasukinya, sedang mereha insrn segera [ruenasukinyaJ)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirrran, "Di atas Al
A'raaf terdapat orang-oftulg yang mengenal para penghuni surga

melalui ciri-ciri mereka, yaitu putihnya wajatr mereka dan nikmat
kemudaan yang terdapat padanya Mereka juga mengenal para

penghuni neraka melalui ciri-ciri mereka, yaitu hitamnya wajah

mereka dan binurya mata mereka. Ketika pu, G gifu mefihat
penghuni surgq mereka berseru, 'Kesejahteraan atas kamu'."

us Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/1485).
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Kira-kira seperti yang karni katakan inilah pendapat para atrli

takwil tentang ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14757. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Ny u, "$r14*W',$;',1C., qif it'gr3
"Dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal

masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda

mereka," ia berkata, "Mereka mengenal para penghuni

neraka melalui hitamnya wajatr mereka dan mengenal

penduduk surga melalui putihnya wajah mereka."246

14758. Muhammad.bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ifi
ti#,Y'r3;.'SU.r,;ffi1 "Dan di atas A'raaf itu ada orang'

orang yang mengenal masing'masing dari dua golongan itu

dengan tanda-tanda rnereko," ia berkata, *Allah

menempatkan mereka di tempat tersebut supaya mereka

mengenal siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk

neraka, dan supaya mereka mengenal penghuni neraka

melalui hitamnya wajatr mereka. Mereka berlindung kepada

Allah, jangan sampai meletakkan mereka bersama kaum

yang z,halim, dan saat itu mereka mengucapkan selamat

* Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1477), Ibnu Athiyah dalam Al
Lluhuro Al Wajiz QD05), Abu Hagran dEJ/am Al Bahr Al Muhith (5/57), Ib,ttu

Al Jauzi dEJlam zad Al Masir QnM), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (7D13).
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kepada penduduk surga dengan mengucapkan salam. Mereka

tidak memasukinya, sementara mereka sangat ingin

memasukinya, dan jika Allatl menghendaki maka mereka

akan memasukinya."2aT

14759. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, 'i,'r^* "Dengan tanda-tanda

mereka," ia berkata, "Melalui hitamnya wajatr dan birunya

*1un248

14760. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatri{ tentang ayat, "$i-*1wri;'Sc,+i;.ii itt "Dan di

atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-

masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka,"

ia berkate "Orang-orang kafir tandanya adalah kehitaman

pada wajah dan kebinran pada mat4 sedangftan penghuni

surga tandanya adatatr putihnya wajah mereka."24e

14761. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kard, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada karni dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, * 6A 4ii'ii ihr jika melihat

para penghuni surgq maka mereka mengenalinya melalui

putihnya wajatr mereka, dan jika mereka melihat para

Ibnu Katsir dalam tafsimya (61309).
Mujahid dalam tafsirnya (1D37) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51A87).
Mujahid dalam tafsirnya (1D37).

u7
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penghuni neraka, maka mereka mengenalinya melalui

hitamnya waj atr mereka.'2so

14762. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: +fi'ii G 
"aA"n

orang-orang yang tadinya punya dosa-dosa besar, dan nasib

mereka terserah kepada Allah. Lalu mereka tinggal di tempat

itu. Jika mereka melihat para penduduk neraka maka mereka

mengenalinya melalui hitamnya wajah mereka' 'eg2$q\36

io;$i iiii "Mereka berlrata, 'Ya Tuhan komi, ianganlah

Engkau tempatkan fuyj. !*:o*a'sama 
orang'orang yang

zhalim itu'.' Jilca ,)ii'ii i-6 melihat penghuni surga'

mereka mengenalinya melalui putihnya wajatr mereka. Itulah

firman Allah, 6iil;-'i;6,#:i 1r€41';S J ff;;4V$
"Dqn mereka menyeru penduduk surgo' 'salaamun'alaihum''

Mereko belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin

s e ge r a (m e mas uHnYa) .'25 
|

14763. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahtrak berkata, tentang finnan Allah, $fi\Ct-+ii'ii|fi
"ib,W'Dan mereka menyeru penduduk surgo, 'salaamun

,alaihtm" mereka belum logi memasuHnya, sedang mereka

ingin segera (memasukinya)," ia berkata, "Menurut mereka,

para ,)ii'ii :g adalah orang-orang yang pernatr

As-suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur Ql464.)'
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511487)
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mengerjakan beberapa dosa benar, dan nasib mereka
tergantung kepada Allah. Lalu Allatr meletakkan mereka di
atas Al A'raaf. Jika mereka melihat para penghuni neraka,
maka mereka mengenalinya melalui hitamnya wajah. Lalu
mereka berlindung kepada Allah dari neraka. Jika mereka
melihat penduduk surgq maka mereka berseru" {_16 

,&
"Salaamun alaihtm,, (Mudah-mudahan Allah melimpahkan
Kesejalrteraan atas kamu). Allah berfuman: {; GY'i I
'o;S_ uMereka belum lagi memasukinya, sedang mereka

ingin s e gera (memasukinya)."

Lanjutny4 "Ini lnsspakan pendapat Ibnu Abbas.''52

14764. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufaddhal menceritakan kepada
karri, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, ii+,W '"i; ,,Mengenal masing-':-' 
masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda merelca,,,

batrwa mereka mengenali orang-orang melalui ciri-ciri
mereka. Mereka mengenali penduduk neraka melalui
hitamnya wajah merekq dan mengenali penghuni surga

metalui putihnya wajatr mereka.253

14765. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari eatadah, tentang firman
Allah, lie,W'"}; "Mengenal masing-masing dari dua

Ibnu Abi Syaibatr dalam mushannafirya (71201) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun
Al Mantsur (31463).
Ibnu Abi syaibatr dalam mushannaftrya (7lzol) serta As-suyuthi dalam Ad-
Durr Al Mantsur (31467), dan ia mengutipnya dari Abu Asy-Syaikh.
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golongan itu dengan tanda-tanda mereka," bahwa mereka

mengenali penghuni neraka melalui hitamnya wajatr mereka

dan mengenali penghuni surga melalui putihnya wajah

mereka.25a

14766. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Yazid berkata,

tentang firman Allah, "i**,Wi;,frXU.t-+ii'ii1&6 "Dan di

atas A'raaf rtu ada orang'orcmg yang mengenal masing-

masing dari dua golongan itu dengan tando-tanda merelca,"

ia berkata, "Mengenal penduduk surga melalui putihnya

wajatr dan penghuni neraka melalui hitamnya wajah."

Lanjutny4"Fimtan-Nyu,"1^4,W'"i;-'Mengenalmasing-
masing dari dua golongan itu dengan tanda+anda mereka',

maksudnya adalah penghuni surga dan neraka. Mereka akan

menyeru para penghuni surga ketika melihat wajah rnereka

telah putih.'255

14767. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan k;fada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang ay at, 
"'$:.7gr,W i;i.- " Me n ge nol mas in g'

masing dari duo golongan itu dengan tanda+anda merel{a,"

ia berkata" "Melalui putihnya wajah.'256

14768. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yarnan menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al

Ibnu Abi Syaibah dalam mushannafoya(7aDl) dan As-suyuthi dalam Ad-Dwr
Al Metsw(31463).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61312) dengan mengutipnya dari Mujahid, Adh-

Dhahhalq As-Suddi, Al Hasan, Abdurratrman b:unT*rid, dar lah'lain.
Ibid.
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Hasan, tentang ayat,'fi,' )-,W'"i;*Mengenal masing-
masing dori dua golongan itu dengan tanda+anda merelca,',
ia berkata, "Melalui hitamnya wajatr dan binurya mata.,,257

r*Jr datam percakapan orang Arab artinya tanda yang
menunjtrkkan sesuatu, kata asalnya adalatr iJt, huuf wau-nya yang
merupakan faa f i/ dipindatrkan ke tempat ain fi,il, seperti latazh

$,:8- );,:Jzt. Disebutkan secarasima,, dari sebagian bani Uqail, 4z;g '.J"jt maksudnya i3i "daerah yang tidak sehat,'. Diantaranya
termasuk perkataan mereka adalah, u"tlt '.tic cE 'i maknanya adalatl
.qi, huruf wau-nya dipindatrkan (e temp"-in f il. pada lafazh

"*Jr terdapat tiga logat:

tiii. 6sngan alif maqshttrah.

rtli dsngao alif mamdudah.

r(li dengan menambah huruf yao lau- sesudah mim dan
memanjangkannya, seperti lafazh rtij(ti, seb4gaimana perkataan
seorang peny&,258

ftlt'rp ,J:r.t,l it;* d jr\t *rrhr iyrit;
"Anakmudayang Allah tolong dengan kctampanan kctttra

Dia memberirrya tanda-tanda yang tidak menytsahkan mata.,aSe

rbid.
Yaitu Ibnu Unqaa Al Fazari.
Bait ini disebutkan oleh Abu Al Faraj Ash-Ashfatrani dalam At Aghani
(15D23), dalam bait-bait syair yang ia kaitkan kepada Ibnu Unqaa, At farari,
berkaitan dengan seorang anak saudaranya. Ketika sekelompok orang Arab
merampas ternak Ibnu unqaa' hingga tak ada satu pun yang tersisa, ia meminta
susu kepada anak saudaranya. Lalu anak saudaranya memberinya setengah dari
hartanya. Oleh karena itu, Ibnu Unqaa' berkat4

257

25E
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Adapun firman Allah, l;6;L$ iW'iL;\ 'i;$,*AY;$
i,r;1'(i- " Dan mereka menyeru penduduk surga,'Salaamun'alaihtm',

merelw belum lagt tnernasukinya, sedang mereka ingtn segera

(memasukinyo)," maknanya adalah, "Para penghuni Al A'raaf ittr
berseru, 'Hai para penduduk surga, kesejahteraan atas kalian'.

Maksudnya, mereka meraih perlindungan Allah dari siksaan-Nya dan

kepedihan adzab-Nya."

Para atili takwil berbeda pendapat tentang siapa yang

dimaksud dalam firman Allah, 'o;q-l;6/l.:il"Mereka belum lagi

memasuHnya, sedattg mereka ingin segera (memasukinya)."

Sebagian berpendapat bahwa ini merupakan pemberitatruan

dari Allah tentang +ii'ii i.LA 6uyr*u nanti mereka akan berkata

kepada para penghuni surga sebelum +ii'ii;t5 masuk ke surga.

Berarti, keinginan tersebut merupakan keinginan untuk masuk surga,

hanya saja mereka mengatakan demikian, sementara mereka sangat

ingin memasukinya.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14769. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia

berkata: ,)ii'ii lr* mengenal orang-orang. Jika satu

rombongan melewati mereka menuju surga, maka mereka

" Dia melihat apa yang telah diperbuat terhadapht,
lalu dia mengadukan kcadaarht lrcpada hartanya diam-diqn sebagaimana dia

berterus-terang. "
Setelah bait ini ia menyebutkan sebuah bait yang dijadikan sebagai dalil
p€nguat dan ernpat bait lain.
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berkata, W,& Alahberfirnankepada 9f.ii:.6: I
1G'J;-'it CgX " Mer e ka b e lum l agi m e masukinya, s e dang

mereka ingin segera (memasukinya).,, Maksudnya sangat
ingin memasukinya.,25o

14770. Mutrammad bin AMul A'la menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, ia berkata: Al Hasan me,mbaca, 6;S- {;6s=i I
"Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin
segera (memasukirryo), " ia berkata, "Demi AlralL Allah tidak
menjadikan keinginan tersebut di hati mereka kecuali karena
kemuliaan yang dikehendaki-Nya bagi mereka.',261

14771- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari QatadalU tentang firman-Nya {;6#:i,'ifq_ uMereka belum lagi memasukinya, sedang mereka
ingin segera (memasukinya),', ia berkata, *Allatl

memberitatru kalian tentang posisi mereka dari keinginan
tersebut."262

14772. Al Mutsanna menceritakan kepadakra ia berkata: suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada karni dari Abu Bakar Al Hudzali, ia
berkata: Sa'id bin Jubair berkata, dan ia menceritakannya
dari Ibnu Mas'ud, "Adapun ;(;.ii:.$, tadinya catraya ada

2&

261

u2

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/206) serta As-suyuthi dalam Ad_Durr Al
Mantsur (31467), dan ia mengutipnya dari Abu Asy-Syaikt.
Abdurrazaq dalam tafsimya (2/81) dan Abu Halyan dalam Al Bahr Al Muhith
(5/58).
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/312).
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ditanganmereka.Laluca}rayaitudicabutdaritangan
mereka. Allah berfirman, i;-fi it69:i' 'Mereka belum

lagi memasukinya, sedang merela ingin segera

(memasuHnYa)'."

14773. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh.Dhahhak,

dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i;lfi- it6;f-$i"Merelca
belum lagt memasukinya, sedang mereka ingtn segera

(memasuHnya)," bahwa keinginan tersebut merupakan

keinginan untuk memasukinYa'

Ibnu Abbas berkata, 'Allah lalu memasukkan +ti'ii;;Ake
dalam surga "263

14774. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakankepadakami,iaberkata:Israilmenceritakan
kepadaka'nidaliJabir,darilkrima}rdanAtha'tentangayat,
.o#- 

ir69:il"Mereka belum lagi memasukinya, sedang

mereka ingin segera (memasukinya)"' bahwa keduanya

berkata..Sementaramerekasangatinginmemasukinya.,z&

Para atrli talcvvil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatl

penduduk s,rgq dat +ti.ii$ uy*berkata kepada para penghuni

surga sebelum mereka masuk ke surga, "Kesejahteraan atas kalian'"

Saatitrrpendudrrksrrrgasudatrsangatinginmasukkesurga,tapi
mereka belum bisa memasukinYa

Ibnu Athiyah dalam lI Muhtrar At Waiiz Qt4O5) dan Abu Ha1ryan dalam Al

Bahr Al Muhith (5/5E).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1477)'

261
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14775. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan

kepada kami dari Sulaiman A!-Taimi, dari Abu Mijlaz,
tentang ayat" 'ir;;J;-'i;6#$1{-e'& i il| # i;;t;
"Dan mereka menyeru penduduk surga, 'Salaamun

'alaihtm', mereka belum lagi memasukinyo, sedang mereka

ingin segera (memasukinya)", ia berkata, "Para malaikat

mengetatrui kedua kelompok itu melalui ciri-ciri mereka, dan

ini sebelum penduduk surga mastrk ke surga ,)ii'ii:.6
menyeru para penghuni surg4 'Kesejatrteraan atas kalian'.

Mereka (penghuni surga) belum memastrkinya, sementara

mereka sangat ingin segera memasukinya."265

{r{tc

;;fr iff z{ qi}6 16 # d$'rtt {d,ii. r1y

@."16r
"Dan apabila pandmgarr mrl":el<a dialihlrarnl<e arah
perndlluuari" nn ala, nqela bqlata,'Y a Tuhan l<a'nri,

iangarJtah*\tr;Hffi?;::,*satnoo,. ar.s.

(Qs. Al lt'raaf fll: 47)

26s Al Qurthubi dalam tafsirnya(7213).
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ralcwil firman Atlah: $$'tj6 ii#{$$!,fi .ii. ti$

@ *Uii ,:fi i({1@on apabila pandangan rnereha dialihkan ke

arah penghuni neraka, mereka berkata, "Yo Tuhan kami,

janganlah Enghau tempatkan kami bersama-sama orang'orang

yang z.halim itu")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Ketika pandangan

orang-orang yang berada di atas Al A'raaf (tempat yang tinggi di

antara surga dan neraka) dialihkan kepada para penghuni neraka

(maksudnya adalatr melihat ke arah mereka), mereka melihat

bagaimana Allah menjelel&an mereka." i*l:iili ;fi iK,Zl gr'tJt

"Mereka berlrata, 'Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau tempatkan kami

bersama-sama orang-orang yong zhalim itu'-" YatiJ orang-orang

yang telatr berbuat zhalim terhadap diri mereka sendiri sehingga

mereka layak menerima murka-Mu dan ditimpa adzab-Mu, yang

sekarang sedang mereka rasakan.

14776. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkat4 "Ketika sekelompok orang pergi menuju

neraka, mereka melewati orang-orang yang berada di atas AI

A' r aaf , maka i*lf,ti,:;ii {ff iS $ $6' u"r, ka (or an g- or an s
yang berada di atas Al A'raafl berkata, "Ya Tuhan kami,

janganlah Engkau tempatkan kami bersama'sama orang-

orang yang ztalim itu.',266

14777. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

6 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61313).
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memberitakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhatrtrak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "sesgngguhnya ketika

orang-orang yang berada di atas Al A'raaf melihat kepada

penduduk neraka dan mereka mengenali merek4 mereka pun

Lerkata, 'r*'igt ,.fil iffA{ q1J6 'Merepa berpata, "Ya

Tuhan lami, ianganlah Engkau tempatkan kami bersama'

sama orang'orang yang zlwlim itu.'fi1

14778. Ibnu waki menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Bapaklnt

menceritakan kepada l(ami dari Abu Makin, dari bapaknya,

dari Ilcimah, tentang ayat, )Ct\#|fu'{fi ci'i.tiy"Dan
apabila pandangan merela dialihkan kc arah penghuni

neral(a," ia berkata' 'Wajah mereka terpanggang neraka'

Ketika mereka melihat penghuni surgq itu pun menjadi

hilang."258

14779. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq

tentang ayat, )61 # {;tt '{fi\ cii. ti$ "Dan apabila

pandangan merela diatihkan kc arah penghuni neraka,"

bahwa maksudnya adalah, mereka lihat wajatr mereka

menjadi kehitaman dan mata mereka terbalik hingga terlihat

putih. iol$t ;fii{({}s$$6"t't""ta berkata, 'Ya Tuhan

lrami,janganlahEngkautempatkankamibersama.sama
orang-or ang Yang zhalim itu'.' 269

occ

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511477).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1488).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1488) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya

(6/313).

267

268
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'p {F r$6 i4 tr};$ 6 +G'ii tfi {'(';
@ 6;,51r, #r:'K!:;

"Dan or(mg.orcmg yqrJg di atas Hranf nenangilbebuapa
or (mg (p erntka. p emi<a $ fiig lrf,fir) y olrJg mq el<a

mmgenahty a dangan tanda.tmdmty a dangan rnutgatnl<m,
,Harta yang lffiw Lufilpull161n dan apa yang selolu l<frtttu

sort(rngl@,rritu,fidallahmettbinanf aatlcepadamtr""

(Qr. Al A'maf [7]: 48)

rakn'it fi man Allah :. t $6 rf4 ii'iizS C, +(f ii ti t'$
l,i61i '#'Sus Kt:i'#; {fi'ft $11Oon orang4tang yang di atas

,2

A,raaf menanggil beberapa orang [pemaha-pemuka orang halbl

yang nureha mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan

mengatahan, oHerta yang hamu humpulkan dan apa yang selalu

kamu sombongkan itu, tidahlah numberi manlaat kepadamu"')

Abu Ja'fer berkata: Allah berfimran, 16.-r- Affi iiA Ug;
,,Dan orang-orang yang di atas a'raaf memanggil beberapa orang,"

yaitu dari penduduk bumi. '#, tr'j;"Yang mereka mengenalnya

dengan tanda+andanyO' yaitu tanda-tanda sebagai penghuni neraka.

Kl:i'F; 'rA-(,1J6 "Mereka berknta, 'Harta yang kamu htmptlkan

dan apa yang selalu kamu sombongkan itu'," yaitrt harta benda yang

banyak, yang telal karru k,mpulkan di dunia. i,iF1S '#'S
"TidaHah memberi manfaot kcpadamu," yaitu apa yang selalu kamu

sombongkan ihr.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:
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14780. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadakq ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata" "Pemuka-pemuka orang kafir yang mereka

kenal lewat di depan mereka. Orang-orang yang berada di
atas Al A'raaf (tempat yang tinggi di antara surga dan neraka)

itn berkata, 6iF1A ;|Ku.i .Kr:+'F; i;A-(, 'Harta yang

kamu fumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu,

tidaHah memberi manfaat kcpadamu'."270

14781. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari Bapalarya dari Ibnu Abbas tentang ayat: {'(;
$C., +G$1 $ *Dan orang-orang yang di atas A'raf

memanggil beberapa orang!'yaitu: Yang berada di dalarn

neraka. 6iF15 i&r:, .Kt4'Fr{;At,l36 r*,trj"
uyang mereka mengenalnya dengan tanda+andanya dengan

mengatakan, 'Harta yang ltamu htmpulkan dan apa yang

selalu kamu sombonglan itu, tidoklah memberi manfaat

kepadamu '." Akan tetapi kamu menyombongkan harta benda

kamu itu:271

14782. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu

Mijlaz, tentang ayat, -C$6 i$#'j;$Cr 4ff* 4i5Ug;
'oi${{$q#4'&;'r;i"Danorang-orangyangdiatas

A'raaf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511489).
Ibid.

270

?71
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lrafir) yang mereka mengenalnya dengan tanda'tandanya

dengan mengatakan, 'Harta yang kamu hmpulkan dan apa

yangselalulramusombonglranitu,tidaHahmemberimanfaat

kcpadamu,,,, ia berkata" "Ini ketika penghuni surg_a masuk ke

dalam surga.",!t':rfr '&q i A5'u-$i -17p;1 "4rang-
orang di atas A'riaf bertanya tcepado penghuni neraka-

itut@h orang'orang yang kamu telah bersumpah bahwa

merekn tidak alcan mendapat rahmat Attah?,, (Qs. Al A'raaf

l7l: a\. Aku lalu bertanya kepada Abu Mijtaz' "Apakah

riwayat ini dari Ibnu Abbas?,, |a menjawab, ..Tidak, dali

orang lairr."272

14783. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

ulayyah menceritakan kepada kami dali sulaiman At-Taimi,

dari Abu Mijlaz, tentang avat, #'j;-$g.t- a(fii # t't;

'#r"Dan 
orang'orang yang di atas A'raaf memanggil

beberapa orang (pemuka'pemula orang kafir) yang mereka

mengenalnya dengan tanda.tandanya,,, ia berkatq *Malaikat

memanggilorang.orangdidalamnerakayangmerekakenali

dengan tanda-tanda mereka serayl berlata Fir-ii x:f'\-'grx#'J:. 
v@ 6;*3'S"i'K!:+'F; ;;A-c' Harta

yan; kamu hmpullan dan apa yang selalu kamu

sombonglan itu, tidaHah memberi manfaat kepadamu'

Itulah orang'orang yang kamu telah bersumpah bahwa

mereka tidak akan mendapat rahmat Allah'? Iilterjadi ketika

penghuni surga memasrrki surga. Allah berfirman, ":fi lwi
<$1.5,'SSK{"tt1'Masuklahtredalamsurga'tidak

,r, Ibid.
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ada kcWtawatiran terhadapmu dan tidak [pulal knmu
bersedih hati'.'273

14784. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang firman Altah, *,#3;SC,4ffiCrAUg; ,,Dan

orang-orang yang di atas A'raaf memanggil beberapa orang
yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya,,, yaifu
beberapa orang itu adalah para pemimpin di dunia. Dengan
tanda-tanda mereka itu maka orang-orang yang berada di atas

Al A'raaf (tempat yang tinggi di antara surga dan neraka)

dapat mengetatrui para penghuni surga dan neraka. Kalimat
ini diucapkan ketika pemimpin orang-orang baik dan

pemimpin orang-orang jatrat melangkah pergi pada Hari
Kiamat.

Ibnu Zaid berkata, tentang ayat, '8 rS .Kl4 -FL 6 -t

6iFl4 "Harta yang kamu fumptlkan dan apa yang selalu kamu
sombongkan itu, tidaHah memberi manfaat kcpadamu,,, yaitu bagi
orang yang taat kepada Allah.'274

occ

m

na

{'{fi wr /r,{ifi {tq{ 1fr ,u.,ri *fr
<-,;FA{s#"3;

Ibnu Athilyah dalam Al lttuhorw Al wajiz et40s) dan Abu Hayyan dalam Al
Bab Al Lluhith(5159).
Ibnu Abu Hatim dalarn tafsira)ra (5/1489).

-

ru l-
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"(Uarrg-orang di atas Hraaf bertarryolnpoda penglwni
neralca)r'Iail<ahorang-orcmgyolnglrlalfltrutclahbua.rmpah

bahwa nqelca fidak al<ar. rnadapm ralmut Aj;lah'?

(Keqada orrarrg rnrl<,min itu dik;oltal<arJ),'Ma,ndrJah l<E daldnJ

surga, finnk adalel<hawatiran terhadapmu df,n dnak bula)
l<otrau fu seilih hati' ."

(Qr. Al A'raaf l7l:. 491

Talrwil fiman Allah: \*"'J|gt r,fi '&g- { frt t-$i ;'1iy,1

@ <;iZ A, {; -K1; Y- { 'ifi TJorang-orang di atos A'raaf
bertanya kepada penghuni nerakaJ, '?Itukah orangarang yang

kamu telah bersunpah bahwa mereka tidak akan rnendapat rahnat
Allah'? [Kepada orang mukmin itu dikatafunl' 'Mosuhlah he

dalam sutga, tidah ada kehhawatiran terhadapmu dan tidah_tl,ulal

hamu bersedih hatl')

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang

makna kalimat ini.

Sebagian berpendapat bahwa kalimat ini diucapkan Allatl

kepada penghuni neraka sebagai teguran bagi mereka atas ucapan

mereka ketika berada di dunia kepada orang-orang yang berada di atas

Al A'raaf (tempatyang tinggr di antara surga dan neraka), dan kalimat

ini diucapkan kepada para penghuni neraka ketika orang-orang yang

berada di atas Al A'raafmasuk ke dalam surga.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14785. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abtas, ia berkata,

tentang ayat, 4(f'!i lrfr| "Orrng-orang yang berada di atas

Al A'raaf,," yaitu orang-orang yang dulunya pernatr

mela}ukan dosa yang banyak. Keputusan perkara mereka

hanya pada Allatr. Mereka berdiri di atas tempat yang tinggi

di antara surga dan neraka (Al A'raaf). Jika mereka melihat

para penghuni surgq maka mereka ingin masuk ke dalamnya.

Ketika mereka melihat penghuni nerak4 maka mereka

memohon perlindrurgan kepada Allah agar dijautrkan dari

neraka Allah lalu memasukkan mereka ke dalam surga.

Itulah makna firman Allah, "gt'ii'ilg-i /3t-5i;{:g\
"Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah balrwa

merela tidak alcan mendapat rahmat Allah?" Maksudnya

adalah orang-orang yang berada di atas Al A'raaf. Allatt

berfirman, 6#A{l # ti*"ifi1$i*u*uHah tre

dalam surgo, tidak ada keWtmvatiran terhadapmu dan tidak

(pula) kamu bersedih hati.'L7 s

14786. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya

Attah memasukkan orang-orang yang berada di atas Al
A'raafkedalam surga. Itulah makna firman-Nya" 1";AW-i
6;3;5'-{S :S# 37*MasuHah kc dalam surga, tidak

nt AlBaihaqi dalam W' ab Al Iman (l t3U), Hinnad dalam Az-Zuhd ( l/l 20), serta
As-Suyrthi dalan Ad-Durr Al Mantsur Q1463), dan ia mengutipnya dari Ibnu
Al Mandanr, Abu Syaikh, serta Al Baihaqi dalam pembatrasan tentang al ba'ts
dana*rusyu.
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ada kewrawatiran terhadapmu dan tidak @ula) kamu

bersedih hati."276

t4787. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakg, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadator dari bapaknya, dali Ibnu Abbas, (ia berkata),

..Allah berkata kepada orang-orang yang angkuh dan

sombong terhadap harta merek4 'ii'fr6.{ *5'"-li {3l;\
3'z e/ 

"b1 ilukah orang-orang yang kamu telah bersumpah
,J,

bahwa mereka tidak atran mendapat rahmat Allah,? yalnl

orang-orang yang berada di atas Al A',raaf. Altah berfirman,

<$3 A-{S 'K{" tt {'iill llfiJ'*tasuwah trc datam

surga, tidak ada lcekhowatiran terhadapmu dan tidak (pula)

kamu ber sedih hati'. "217

14788. Muhammad bin At Husein menceritakan kepadakg, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, SlSi\ "tntan orang'or(mg" maksudnya

adatah orang-orang yang lematr. Firman Allah, { l51-5i
i!r, 'iti '&gr "Itul(ah orang-orang yang lcamu telah

bersumpahbalnyamerelrntidakalanmendapatrahmat
Altah?" Hudzaifatr berkata: orang-orang yang berada di atas

Al A'raaf adalah orang-orang yang perbuatannya berimbang;

amalkebaikanmerekatidakcrrkupuntukmembuatmereka

Ibnu Al Mubarah ddam Az-Zuhd (l I 120)'

Kami tidak me,nemukan a1,* a""g* hfaz,h seperti ini dalam referensi yang ada

;"d" k -i at noinuqi menyebtitkan atsar seperti ini dalam Syt'ab Al Iman

(v34s).

276

2n



SwahNAlruaf

masuk surga, dan kesalahan mereka juga kurang untuk

membuat mereka masuk neraka. Oleh sebab itu, mereka

diletakkan di atas Al A'raaf, mereka mengenali umat manusia

dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Ketika keputusan

telah diputuskan di antara para hamba Allah, mereka

diizinkan unhrk meminta syafaat. Mereka datang kepada

Nabi Adam, mereka berkata, "Wahai Adarn, engkau adalatr

bapak moyang kami, berikanlatr syafaat kepada kami dari sisi

Tuhanmu." Adam menjawab, "Apakatr kamu mengetahui ada

makhltrk yang diciptakan Allah dengan tangan-Nya

kemudian Dia meniupkan roh ke dalamnya? Rahmat Allatl
telah mendtrhului murka-Nya. Para malaikat bersujud

kepadanya, Adakah makhluk lain seperti itu selain aku?"

Mereka menjawab, "Tidak." Nabi kemudian Adam berkata,

"Aku tidak dapat melakukan hakikat sesuatu, aku tidak
mampu memberikan syafaat kepadamu. Pergilatr kamu

kepada Ibratrim."

Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibratrim unhrk

meminta agar diberi syafaat di sisi Tuhannya. Ia berkata,

"Apakah kamu mengetatrui ada seseorang yang dijadikan

kekasih oleh Allatr? Apakatr kamu mengetahui ada seseorang

yang dibakar kaumnya di dalam api selain aku?" Mereka

menjawab,. "Tidak.' Nabi Ibrahim berkata, "r4ku tidak dapat

melalcukan hakikat sesuatu. Aku tidak mampu memberikan

syafaat kepadamu. Pergilatr kamu kepada Musa." Mereka

lalu datang menghadap Nabi Musa. Dia berkata "Apakah
kamu mengetatrui ada orang lain yang pernah diajak

berbicara oleh Tuhannya dan sangat dekat dengan-Nya selain

aku?" Mereka menjawab, "Tidak." Nabi Musa berkata, :cr{h
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tidak dapat melakukan hakikat sesuatu. Aktr tidak bisa

memberikan syafaat kepadamu. Pergilatr kamu kepada Isa."

Mereka pun datang kepada Nabi Isa. Mereka berkata,

"Berikanlah syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu." Dia

menjawab, *Apakah kamu mengetatrui ada orang lain yang

bisa menyembutrkan kelumpuhaq penyakit kust4 dan

menghidupkan orang mati dengan izin Allah selain aku?"

Mereka menjawab, "Tidak." Nabi Isa berkata, "A*u akan

memberikan jawaban untuk diriku. Alu tidak dapat

melakukan hakikat sesuatu. Aku tidak mampu memberikan

syafaat kepada kamu. Pergitatr kamu kepada Mtrhammad."

Rasulullah SAW berkata" "Mereka ptn datang kcpadafu.

Aht memuhttkan tcedw tanganht le dodqku. Kemudian aht

lratakan, 'Aht yang alcon memberikan syafaat'. Kemudian

aht berjalan hingga aht berhenti di depan Arsy. Aht memuii

Tulwnht. Kemudian Dia membukakan puiian yang belum

pernah didengo oleh siapa saia yang bisa mendengar.

Kemudian aht bersuiud. Lalu dikatakan kepadaht, 'Wahai

Mulwmmad, angkatloh kepalamu. Mintalah apa saia, maka

Aht atan memberikannya. Berikanlah syafaat, maka englau

bisa memberikan syafaat'. Kemudian aht menganglat

trepatahr seraya berlcata, 'Wahai Tuhan, bagaimano dengan

umatht?' Dikatakan kcpadaht, 'Mereka untubnu'. Tidak

seorang nobi dan malailrat pun yang tidak menginginlcan

posisiht saat itu. Itulah tredudukan yang terpuji. Lalu aht

membawa merela trc pintu surga. Aht minta agar dibuftaftan,

lalu pintu itu dibukalcan untukht dan mereka'."
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Rasulullah SAW lalu membawa mereka ke sungai Al
Hayawan ftehidupan). Kedua tepiannya terbuat dari emas

berhiaskan batu permata, tanatrnya terbuat dari kasturi,

sedangkan kerikilnya terbuat dari batu permata Yaqut (rubD.

Mereka mandi di sungai itu, maka warna-wanri dan harum

semerbak penghuni surga kembali kepada mereka. Bentuk

mereka seperti bintang-gemintang yang berkilau. Di dada

mereka terdapat tanda berwama putih untuk mengenali

mereka. Mereka disebut sebagai penghuni sorga.2"

14789. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahtrak berkata" "Sesungguhnya Atlatl memasukkan

mereka ke dalam surga setelatr orang-omng yang berada di
atas Al A'raaf (empat yang tinggl terletak di antara surga

,.-dan neraka)." Itulah makna firman Allah, 3? * ";fi lflX
6jZ A {S KlF "M^uklah ke dalam surga, tidak ada

lrelchqwatiran terhadapmu dan tidok (pla) kamu bersedih

hati." Maksudnya adalatr orang-orang yang berada di atas Al
A'raaf.27e Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas.

Abu Ja'far berkata: Takwil ayat ini seperti takwil yang telatr

karni sebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Allah berfirman kepada

orang-orang yang anghrh dan sombong untuk mengakui keesaan

Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya selama di dunia,

Ibnu Katsir dalam tafsimya (6i3l$. Banyak atsar lain yang semakna dengan
atsar ini. Disebutkan oleh Al Bukhari dalamAz-Zokat (1474 dan 1475), Muslim
dalam Al Imot (323 dan 325), Ibnu Majah dalam Az-Zuhd (4212), dan Ahmad
dalam Al Musnad (3 I I 16).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1489).
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mereka menyomhngkan harta mereka dan bersifat riya. Nlahberkata

kepada mereka, *Wahai orang-orang yang angkuh dan sombong

ketika hidup di dunia, itukah orang-orang lematr yang karnu telatt

bersumpah sewakhr di dunia batrwa mereka tidak akan mendapat

ratrmat? SunggUh, Alar telah mengamptrni mereka. Aku memberikan

rafumat kepada mereka dengan kanyria dan kasih sayang-Ku. Wahai

orang-orang yang berada di atas Al A'raaf, masuklatr ke dalam surga.

Tidak ada rasa takut terhadap hukuman bagimu terhadap dosa dan

kesalahan yang pernah kamu lakukan di dunia. Karrru juga tidak perlu

bersedih atas segala yang terlewatkan sewakttr di dunia"

Abu Mijlaz berkata, *Kalimat ini adalah pemberitatruan dari

Allah tentang ucapan malaikat kepada para penghuni neral<a setelah

mereka masuk ke dalam neraka. Itu sebagai ungkapan yang pernah

mereka ucapkan kepada orang-orang mtrkmin sewakhr di dunia. Pada

Hari Kiamat Allatr memasukkan orang-orang mukmin itu ke dalam

surga."

Firman Allah, 6#A-{i # 37{":fil9x "MasuHah

trc dalam stnga, tidak ada ftekhawatiran terhadapmu dan tidak (pula)

lrsmu bersedih luti." Ini merupakan pemberitatruan dari Allah tentang

perintah-Nya kepada para penghuni surga agar memasuki surga.

14790. Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari sulaiman At-Taimi, dari Abu

Mijlaz, ia berkata, "Para malaikat berseru kepada para

penghuni neraka yang tarda-tanda mereka bisa dikenali,{A-(

'3i';ts-7 rfit-$i ;'16@ s;{c* #ru; Kt:;'#;
.4gr ,Harta yang pnmu htmpulpan dan apa yang selalu
,J>

lromu sombonglcan itu, tidaHah memberi manfaat

lrepadamu. kutrah orang-orang yang kamu telah bersumpah
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tr j1fr-e( r$th$rt rfie4)()i+€"5{,$:
@ o-;ss & ( i' t; -frfr 6yrj6hi Ht quDan parrgluffJi neral<a maryeru pmglwni ilrga,

'Limpall<mtlah kcpada t<ffii seirikit air atau n.-t<anan yang
tclah ilhezekil<an Nlahr<epadmrru'. Mqelca (pmgrntrJi -

wga) mc.rldlow ab,'Sesznggz tury a /Jllah tclah
mertglwro,nJl.,,J l<edil$rya itu atas orutg-orang kafir, .r,

(Qr. Al A'raaf t7l: 50)

Takwit fiman Arrah: rqL Vi -6 t*Lj a*1 r6t,F.S t t1

@ o-;gt &qr?-fi 6Lt'lini;z*Eit ,t1fr (Dan penghuni
neraha mcnyera penghuni sutga, "Limpahkantah kepada hami
sedikit air ataa makanon yong telah direzeflhan Allah kepadamu,
Mereha [penghuni surgal mcnjawab, usesangguhnya AUoh terah
mengharanhon heduanyo ita atos orong_orang hofr.")

'E0 rbnu Abu Hatim daram gfsirnya(sfi4E9),Ibnu Athiyyah daramAr Muharro ArWajiz e/406), drn Abu Hayyan &tan,ni'eahr et fi*iaiE . 

-

bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Ailah'. Itu terjadi
pada-saat penghuni surga memasuki surga. Allah berfirman,
<ii# A .ls # t;1'-g tJi.li,MasuHah ke datam

surga, tidak ada kcldtawatiran terhadapmu dan tidak (puta)
lramu b er s e di h hat i, ., 280

occ
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Abu Jatfar berketa: Ini adalah pemberitahuan daxi Allah

tentang pemrohonan penghuni neraka kepada penghuni surga ketika

bencana itu telah turun kepada mereka" yaihr rasa haus dan lapar yang

sangat datrsyat sebagai htrkuman dari Allah terhadap perbuatan

mereka selama di dunia, tidak taat kepada Allah dan tidak

melaksanakan kewajiban yang telatr diwajibkan kepada mereka dalam

harta mereka, yaitu hak orang-orang miskin (seperti zakat dan

sedekah).

Allah berfinnan, ,61 $.5 iui62 "Dan penghuni neraka

menyeru," maksudnya setelah mereka mastrk ke dalam neraka. d+\
'fl|*Penghuni surga," yakni setelatr penghuni surga masuk ke dalam

surga 83'eqL i#j {1 
*Ltmpahkanlah kepada kami sedikit air, "

wahai penghuni surga. ZAt 'Hli E tj 
"Atau makanan yang telah

direzekilan Allah kcpadamu," berikanlah makanan kepada kami

sebagian rnakanan yang telatr diberikan Allah kepadamu."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilar ini:

14791. Muhaurmad bin Al Husein menceritakan kepadakq ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, lfut '6li Q it 31i1'"r qL l# rt
"Limpahkonlah kepado kami sedikit air atau makanan yang

telah direzekikan Allah kepadamu," batrwa maksudnya

adalatr, sebagian makanan yang telatr diberikan Atlatl

kepadamu.2sl

2tr Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll49l),Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al
Wajiz Q1406), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Qn0r.
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14792. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang firman Allah, "ltt'4fiE j XSbqLVirt
"Limpahkanlah kcpada kami sedikit air atau makonan yang
telah direzekilran Allah kcpadamu,', bahwa maksudnya

adalah penghuni neraka itu meminta air minum dan

makanan dari penghuni s,rga.'*'

Penghuni surga menjawab permintaan mereka, "sesungguhnya
Allah menghararnkan air dan makanan ini kepada orang-onmg yang

mengingkari keesaan-Nya dan mendustakan para rasul-Nya sewaktu

di dunia."

Hnruf Da' dan mim ' dalam ayat, t' lG -fi $L,,Sesungguhrrya
Allah telah mengharamkan kcduanya." menunjukkan air dan sesuatu

yang disebutkan dalam ayag ;At '5;i E il,,Atau makanan yang
telah direzehikan Allah kcpadamu," yaitu sesuatu yang diberikan
Allah k€p'ada kamu.

Ahli talfl,il berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini. Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14793. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Utsman Ats-
Tsaqafi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,,Hii E it fi:fr n(4L lli rt ig dA r(si,g,A ag
'itl "Dan penghuni neraka menyeru penghmi surga,
'Limpahkanlah kcpada komi sediffit air atau makanan yang
telah direzekikan Allah kcpadamu'.,, Maksudnya adalah,

seorang penghuni neraka memanggil saudara dan bapaknya,

2u Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1491).

-.

-



.6Aku tetatr terbakar, maka limpatrkanlah air itu kepadaku."

Latu dikatakan kepada merek4 "Perkenankanlatr permintaan

mereka ihr." Akan tetapi Penghuni surga menjawab ' '31 6L
6-iKIl & \if ii "sesunggulvrya Allah telah

mengluramkan kc&mnya itu otas orang-orang kofi'''a"

14794. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

Dukain menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Utsman, dali Sa,id bin

Jubair, tentang ^i^t LiLVrSrt {$ 6 -,.$i '$'5ts'6'
51 'H1; E tr 35 ',r"Dan penghuni nerapa menyeru

penghuni surga, 'Limpahkantah kepada kami sedikit air atau

malananyangtelahdirezekilconAllahlrepafumu,,"balrwa
maksudnya adalah, seorang penghuni neraka memanggil

saudaranya" "walEi Saudarakrl aktr telatr terbakar, maka

selamatkanlah aku.' Saudaranya itu meqiawab ' 61 5t
O-ifl :f \ai'ii "sesungguhnva Allah telah

mengharamlan kcduanya itu atas orang'orang kofi'''o'o

14795. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Altah, 6-fg'$ & \1i'i 'rtI 5y
,,sesungguhnya Allah telah menglaramkan keduanya itu atas

orang-orang fufir," maksudnya adalatl makanan dan

minuman ,rrrga.'85

Tdfstultdl.:Il'u1bdfri

ooo

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1491) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6/3 ls).
Lihat atsar sebelumnYa.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1491)'

2E3

2.84

2E5
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i6i ;{;srJ; 6{) r*ll'3Ai 4.5i
6 t1i6 4;- :*Ai fr V'.- 43; i$641i

<,r15-Wgi3,\4
" (Yaitu) orcmg-or(mg yoltrg meniadil<mr agdrw mqelco

sebagai rvnin fiutin dilrr sendf,-glardil2 donl<chidupan &nio
tclah merrdlpu rnrl":elco- It/.aliu padaHdri (Kiamat) ini, Karni

nwlupal<mnqel<asebagaimcmrflwrel<anwlupal<mt
puterwan nrlrel<n ilangan hrlri ini, dmr (sebagahuna)

muel<a selalu rnerngingl<ari cyat ayat Kornti."

(Qs. Al A'raaf [7]: 51)

Takwil firman Allah: ffFi (Ji $1 fr-,. V!:63t <r-$i
<,ry;;_t$1,)i3\LVrf:nfo 6.i,A1i3r"u;l-5i;Jt?trii;ijTt
@ ff"ir"t orang4rang yang menjadihan agamo rnereka sebagai

main-main don senda-gurau, dan kehidupan dunia telah menipu

mereka Maha pada Hari [KiamatJ ini, Kami melupahan mereha

sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereha dengan hari
ini, dan pebagailnanal mereka selalu menginghari ayat-oyot Kami)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitatruan dari Allah

tentang ucapan penghuni surga kepada penghuni neraka. '31 5L
O-$JI & ( i'$ "sesungguhnya Allah telah mengharamkan

lrcduanya itu atas orang-orang lcofir," maksudnya oftmg-orang yang

kafir kepada Allatr dan Rasul-Nya. ffut itL*rt <r-$i "(Yaitu)

orong-orang yang menjadikan agama mereka," yaitu orang-orang
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yang menjadikan perintatr Altah 153 fi "Main-main dan senda-

gurau, " yaihr sebagai ejekan dan permainan.

Demikianlatr diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

14796. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, #3 6t e-t b::r*tt <r-ii *(Yaitu) orans-orans

yang menjodikan agama mereka sebagai main-main dan

senda-gurant," ia berkata, *Jika mereka diseru kepada

keimanan maka mereka mengejek dan memperolok-olok

orang yang menyerukan tersebut dan mereka menyangka

bahwa dengan ittr mereka telatr dapat menipu Allah. fri$
Vili 2,y(ii'Dan kchidupan dunia telah menipu mcreka,'

padatral sebenarnya ketenangan hidup di dunia yang telah

menipu mereka, sehingga mereka tidak mengambil bagian

mereka di aktrirat hingga kematian datang kepada mereka."

A[ah berfirman, t:lifo6- ir3t1i3 1"4 A:3' i'$6* uot"
pada Hari (Kiama) ini, Kami melupakan mereka sebagoimana

mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini," yakni hari

ini, Hari Kiamat. A:fi *Kami melupakan mereka," maksudnya:

Kami biarkan mereka berada dalam adza;b yang nyata, yaitu kelaparan

dan kehausan tanpa ada makanan dan minuman. Sebagaimana mereka

meninggalkan amal shalih sebagai persiapan mereka unttrk hari ini.
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Mereka tidak mau mempersiapkan diri untuk hari akhirat dengan

sedikit melelahkan tubuh mereka dalam ketaatan kepada Allah.286

Sebelumnya telatr kami jelaskan makna lafazh A:_5*Kami
melupalcan mereko," lengkap dengan argumentasinya, maka tidak
perlu diulang lagi.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14797. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Jabir, dari
Mujatrid, tentang firman Allalt A*, i'SV 

*Uof, pada
Hari (Kiamat) ini, I{ami melupakan mereka," bahwa

maksudnya adalatr, mereka melupakan adzab Allah.2t7

l47gSi;." Mtrharrrmad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'rnar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat,

A#, i'fiA "Maka pada Hari (Kiamat) ini, Kami
tnelupalun mereka," bahwa maksudnya adalah, ,Kami

biarkan mereka, sebagaimana mereka tidak mempersiapkan

diri untuk bertemu dengan Karri pada hari ini."288

14799. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

e Makna yang sama dengannya disebutkan secara ringkas oleh Ibnu Al Jauzi
MlamZadAl Masir QD09).

]1 nro Abu Hatim dalam tafs'irnya(51B92).a tttu.lahid dalam taftirnya 1t2it1, eUdyrazzqdalam tafsirnya etgl),dan Abu
Ja'far An-Nahhas dlalam Ma'ani Al Qw'an Ql(l).
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menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, tentang ayat

Ar-5, ul(ami melupakan mereka," bahwa maksudnya

adalah, "Kami biarkan mereka berada dalam api neraka."2te

14800. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: AMullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayag tl6 A;J- 7i4l_;J' (4 Afi; ii_i$ 
* uo*" pado Hari

(Kiamat) ini, Kami melupakan merelra sebagaimana mereko

melupakan pertemuan mereka dengan hoi ini," bahwa

maksudnya adalah, kami lupakan mereka dari rahmat Kami,

sebagaimana mereka tidak melaksanakan amal shalih untuk

bertemu dengan Kami pada hari ini.2e{

14801. Mtrharnrnad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi; i';!$
t:i:i tli_ir41j31"4 A:3*Maka pada Hari (Kiamat)

ini, Itami melupakan mereka sebagaimana mereka

melupakan Wrtemuon merela dengan luri ini. "

14802. Mutramrnad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapal&u menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanktr

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapa*ku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i'fi
t:{, ;4i_ i,3tljs 1"4 A:-5, " Maka pada Hari (Kiamat)

ini, I{ami melupakan mereka sebagaimana mereka

melupakan pertemuan mereka dengan hori ini," batrwa

zte Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511492).

'n lbtd.
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maksudnya adalah, Allah melupakan mereka terhadap

kebaikan, akan tetapi tidak melupakan mereka terhadap

kejelekan.2el

14803. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata, tentang firman Allah, 1"4 A* ;'96
t:i:i ;$- ,r41i3 "Maka pada Hari (Kiamat) ini, Kami

melupakon mereka sebagaimana mereka melupakan

pertemuan mereka dengan hari ini," batrwa maknanya

adalall kami menunda mereka di dalam rreraka.ze

Firman Allah, <2tG- GSp, i}(b Ys *Dan (sebagaimana)

merelca selalu menginglcari ayat-ayat Kami," maknanya adalah, pada

hari ini Kami melupakan merek4 sebagaimana mereka melupakan

pertemuan pada hari ini. Juga sebagaimana mereka mengingkari

tanda-tanda kebesaran Kami. Huruf ma da\aat ayat, illLVt aAaatr

athafkepadahunrf za dalam ayat, \i'r('z-.
Abu Ja'far berkata: Talcuril ayat ini adalah, *Pada hari ini

Kami biarkan mereka dalam adzab, sebagaimana mereka tidak mau

melaksanakan amal shalih selama berada di dunia sebagai persiapan

untuk bertemu dengan Kami pada Hari Kiamat. Mereka juga

mengingkari ayat-ayat Kalni, yaitu bukti-bukti nyata yang

disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada mereka, yang juga

terdapat dalam kitab-kitab suci, serta hal-hal lainnya."

4)t lbid.2e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1492), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Toail Q1497), dan Ibnu Al Jauzi doJam Zad Al Masir (3D09).
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Firman Allah, 5t3#- "Menginglarl, " maksudnya adalah,

mereka mendustakan dan tidak mempercayai semua itu walau sedikit

pun.

ooc

,6-'i,-7'i 6'i )e i!; ifi5 #, & Ii'S

@5#t
"Ddnse$rnggufu ryaKanitclahtnr,ataatnnsl<rlrJsebuahkitab

(N Qur'an) lcpada m,qela yarJgl<cmi tclah
meniel,aslcmnyoatasdaserpmgetnlw,onl(arri;mmiadi
petufukilmralmatbagiorungorangyorrJgberim,on."

(Qs. Al.{raaf Uh 521

Talrwil fiman Atlah:'iG.,3,s'i ], iY'{(5 # riL, )iti
@'t*l- ,,?-(D* sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah

kitab [Al Qur'anJ kepada mereka yang Kart tubh menjelaskannya

atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi

orang4rang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, csr{h bersumpatr watrai

Muhammad, srurgguh Kami telah menunmkan kitab suci (Al Qur'an)
kepada orang-orang kafir itu. Al Qur'an telah Kami turunkan kepada

mereka nnhrk menjelaskan yang hak dari yang batil. ''r-$ti ,s'i
'Menjadi petunjuk dan rahmat'. Kami menjelaskannya agar dapat

menjadi hidayatr dan ratrmat bagi orang-orang yang mempercayainya.
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Di dalamnya terdapat perintatr dan larangan Allatr, berita-berita, janji,
dan ancaman. Al Qur'an dapat menyelamatkan mereka dari kesesatan
kepada hidayatr. Ayat ini dikembalikan kepada ayat, ft 4l,3l lS
@ <*y-ll vsti 4jAUUl $G O g<- ,rni adatah sebuah
kitab yang diturunlan kepadamu, mala janganlah ada kesempitan di
dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan
Htab itu (kepada orang kafir), dan menjadi perajaran bagi orang-
orang yang berirnan'." (Qs. Al A'raaf l7l:2).

Allah berfinnan, ), e '{i5 # & 'il3 *Dan

sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab (AI Qur'an)
kepada mereka yang Kami telah menjeraskannya atas dasar
pengetahuan Kami." Kata ,.rii dalu- posisi nashab terputus oleh
huruf ha' pada lafhzh '^g'5. Jika nashab ini disebabkan "fi't (kata
kerja) pada lafaztr '.ii% maka makna ayat ini adalah, *Kami telatr
menjelaskan Al Qur'an." trralsla ini juga shahih. Jika dibaca ct;l,ti

i;;;t,maka ini juga fasih dilihat dari aspek i'rab.posisinya menjadi
ldrafadh jikadikembalikan kepada lafazh #

ccc

u tfi <r-ifi J j;,;Lj6,li il\Eil $ yi,,3nz S
'6 ifr53 :,,G" eG *6 ;ifUC; lX L-,L'i j5
'j6 # ri+ fi"J:i K" irt 

-e j:J1r:,3 tr
@ <-,;i'i-1j't4gr;;



Tdkirr'ah,Thabori

*Tiadntdhrnerekamilurrggu'r't$rff.ttl*9'

(terlal,san*.y o ia*rltarr) N fun' * -iry' 
P ddf, lwri

' 
datangnya-l<cbmaran pembentaan Al Qut'art ifl,,t'

berkatalah orar.g'ur(mg yaflg melupat<'anwa sebelm itl.t'

'Sesungguhny a telah datang trrsul'trrsttl Tuhanl<fini

memb aw d y ;g t'ok, *ol*-anakah b agt l<nrni penrb en

syaf aatyarJg"'t<*'merrbensyof aatbagil<fi r'i'atau

dapatkah tomi iit s*dtir<nr. (l<e hmia) sehrngga l<ilni

dapatbqotnat yffirglf,rn dnri yyg pe,rrrahl<fini arnall<frn'|

Sungguh *"r"iitot'muilgilann diti nqela senditi dmt

tclahlenyoplahd*t'"*'"knit't"'tuhmrryot'gn'rrzlluada'
ddul'frrr"' (Qs' Al '{raaf [?]: 53)

Tarrwil firman Allah: O-51 j;'i:L-rl Ou&?i";Y.$yiib$

ffiC;SftaiLi',fin"$gaodalahmerekamenunggu-nunggu
kecuali [terlaksananya hebenaranJ Al Qar'an ittz. Pada hari

datangnya hebenaran pemberitaan Al Qur'an itu' berkatalah orang-

orang yang *dupokon'yo sebelum ilu' "sesungguhnya telah

datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak'\

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman' XL;t I it'V 'S

"Tiadalah merela menunggu-nunggu kecuali (terlaksananya

kcbenaran)AtQur.aniru.,,Maksudrryaadalah:Tidaklahorang-orang

musyrik yang mendustakan ayat'ayat Allah dan menging[ari

pertemuan dengan-Nya itu menunggu-nunggu'

X',-l6 $y';'l<ecuali (terlaksananya kebenaran) Al Qur'an itu'"

maksudnya adalatr: Kecuali terlaksananya perkara mereka; mereka

merasakanabz[bAltah,dimasulrkankedalarrneraka,danhal.hallain
yang dijanjikan Allah kepada mereka' Sebelumnya telatr kami

€l



$nahNAfrua{

jelaskan makna latazh U2Ui lengkap dengan beberapa
argumentasinyq maka tidak perlu diulang lagi di tempat ini.2e3

Ahli talwil berpendapat seperti pendapat yang telatr kami
sebutkan ini.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14804. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id berkata
dari eatadatr, tentang firman Allah, ?LrE I i,rA S
"Tiadalah mereka menunggu-nunggu kccuali
kcbenaran) Al eur'an it ," batrwa maksudnya adalah
pembalasan Allah. Ayat, fi-j6 OVi;,,pado hari datangnya
kebenaran pemberitaan Ar ear'an irz, " maksudnya adalatl
pada hari datangnya pembalasan dari Allah.2e4

14805,. Muharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari eatadah,
tentangayat,i/.,_$;j;i;.:X"rY$forjfr.S,,Tiadatahmereka
menunggu-nunggu rrecuari (terraksananya kebenaran) At
Qur'an itu. Pada hari datangnya kcbenaran pemberitaan Ar
Qur'an itu," ia berkata, ..Makna latazh fu-ri adalah
pembalasan Allah terhadap mereka,,2e5

293

294

295

Lihat tafsir surah Aali ,Imraan ayat g.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1499.
Abu Ja'far An-Nahhas dalarr. Ma'ani Al eur'an e/42),AI Mawardi dalam An_
\y\t wa,il Uyun (3/228), Al Baghawi aaum U"'o[n AbTanzil e1480), danAl Qurthubi dalam tafsimya (7 /2tB).



Tofsir Ath:I'lwban

14806. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Syibl, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujafrid, tentang ayat, X.-* {1 ii'b- ii
* Tiadal ah mer eka me nun ggu-nunggu ke cual i (te rl alcs ananya

kebenaran) Al Qur'an itu," batrwa maknanya adalah

pembalasan Allah. :L's X i; 
*Pada hari datangnya

lrebenaran pemberitaan Al Qur'an itu," yaitu pada hari

datangnya pembalasan Atlah.2e6

14807. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Abi 7*'idah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

14808. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang lafazh 1L48, batrwa maknanya adalah

pembalasan Allah.

14809. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, Xu;.fi S$}X,S "Tiadalah mereka menunggu-

nunggu kecuali (terlaksananya kcbenaran) Al Qur'an itu,"

bahwa makna lafazh ,tl.21i adatah huktrman Allah, seperti

terjadinya perang Badar, Hari Kiama! dan janji Allah'2e7

Mujatrid dalam tafsirnya (1D38),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511494),

Abi la'far An-Nahhas dalarn Ma'oni Al Qttr'an (A42), dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tozil Ql 480).

Ibnu Athiyyah dalam Al Muharro Al waiiz Q1408) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tanzil Ql 4t0).



SurahNHtaaf

14810. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdultah bin Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-Rabi bin

Anas, tentang avat (t-li 3j5 fi1r? ;fi;;lytj J*i* S
,if\g; A e& ifr u',i3*Ttadalah mereta menunsgu-

nunggu lcecuali (terlaksananya kcbenaran) Al Qur'an itu.

Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur'an itu,

berlratalah orang-orang yang melupokanrrya sebelum itu,

'sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami

membav,a yang hok'," bahwa maksudnya adalah,

pembalasan Allah pasti terlaksana silih berganti, hingga

sempunra pada Hari Kiamat. Dalam hal ini Allatl

menurunkan aya! W $'o;X ii "Tiadalah mereka

menunggu-nunggu kccuali (terlaksanarrya kebenaran) Al

Qur'an l'f2. " Makstrdnya adalah, mereka hanya menunggu

pembalasan dari Allah. Balasan kebaikan bagi para wali-Nya

dan balasan kejelekan bagr para musuh-Nya, pembalasan

terhadap segala perbuatan mereka

Firman AuarL #\g; 3:i 3;L'i 3i u i# O-fi Lji
"Berlatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu,

'sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami

membawa yang hak'," maksudnya adalah, pada hari itu
berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu,

"sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami

membawa yang hak."2e8

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511494).
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14811. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada aku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakrrya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, .ii
:L;2E X- ;; ?L-* $ t ith *Tiadalah mere*a menunssu-

nunggu kec:uali (terlaksananya lrebenaran) Al Qur'an itu.

Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur'an itu,"

ia berkatao "Maksudnya adalah pada Hari Kiamat'"2ee

14812. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentangayat,XU-28$Si*suTiadalohmerekamerrunggu'
nunggu lcecuali (terlaksananya kebenaran) Al Qur'an itu," ia

berkata, ..Ketika hakikat ftebenaran) itu tiba." Dia lalu

membaca ayat, '$ u 'rj-i [rli ri'i "wahai Ayahht inilah

ta'birmimpihtyangdahuluitu.u(Qs.Yuusuf[12]:100).Dia
berkata, *Inilah bukti kebenaran itu.', Kemudian dia

membaca ayat, '31$l r'L* '$-(;"Padahal tidak ada yang

mengetahui takwilnya melainkan allah." (Qs. Aali 'Imraant

[3]: 7). Dia berkatq *Tidak ada yang mengetatrui hakikatnya

dan kapan itu akan terjadi kecuali Allah''300

Fimran Allah, |fi .',;.i *,-51 3;d-:L-rE 6i't *Pada hari

datangnya kebenoran pemberitaan Al Qur'an itu, berftatalah orang'

orang yang melupakonnya sebelum ffi'1, " maknanya adalatr' pada hari

terlaksananya hukurnan Altah. fi * ',$ Oii Jfi *Berkatalah

orang-orang yong melupakannyo sebelum itu"' yaitu orang-orang

ztx)

300

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511494),Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani

i W' * QtL2),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3 Dl0)'

ft4rirUia auf.- iufri-V" (11238) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5169$'



SurahNHruat

yang menyia-nyiakan dan tidak melaksanakan amal shalih yang bisa
menyelamatkan mereka dar;i adzab pada hari itu sebagai akibat dari
perbuatan mereka sewaktu di dunia. Mereka berkat4 c; Ji air;'i
$flr "sesungguhnya telah datang rasur-rasul ruhan kami membattta

yang hak" yaitu ketika mereka melihat hukuman akan ditimpakan
kepada mereka, maka mereka bersumpah bahwa para rasul ufusan
Allah telatr datang kepada mereka membawa peringatan dari Allah
dengan batrasa mereka. Para rasul itu telatr memberikan nasihat
kepada mereka dan membawa berita kebenaran dari Allah. Itu mereka
ucapkan pada saat pengakuan tidak ada lagi manfaatnya dan tidak
dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah dan datrsyatnya
hukuman Allah.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14813. Muhammad bin Amr bin Al Husein menceritakan kepadaku,
ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhat menceritakan kepada
ka*i, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
suddi, tentang avat, $d\$j J4 ai| i # u|;'6jfr J;1-
"Berlratalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu,
'Sesungguhnya telah danng rasul-rasul Tuhan trami
membqwa yang hak',, batrwa maksudnya yaifu, orang_orang
yang melupakannya, tidak melaks , tetapi ketika
mereka telatr melihat apa yang dijanjikan para nabi mereka,
mereka pun yakin dan berkata, e\ C; J:j, Arti 'i



Tatsir Ath:Ihabai

,,sesungguhnya telah futang rasul-rasul Tuhan kami

membnta Yang hak.'3or

14814. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, ',;..i O-$i Jii-"Berkatalah orang'

orang yqng melupakannya, " yaifu, mereka menolak'3o2

14815. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakankepadakamidarilbnuAbiNajih,dari
Mujatrid, makna Yang sama.

Talrwil fiman Allah:'i,'{.ii':} ltll#Xj 
"t1A,tG 

;i
5ii?_tl,LLe #'Jg, ;i:3fr v;:Sw K"51 (Maha adahah

bagi hami pemberi syaf;t yang akan numberi syafaat bagi kami,

atau dapathah kami dihembalikan [ke dunial sehingga hami dapat

beramalyanglaindariyangpernahkamiamalkan?Sungguh
mereka telah merugihan diri meteka sendiri dan telah lenyaplah

dari mereha tahan-tuhor, yang mereka ada'adahan)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitatruan dari Allah

tentang oftlng-orang musyrik yang sifat-sifatnya telatr disebutkan

Allah, batrwa ketil€ murka Allah telah datang kepada mereka dan

ad,rlb Allah yang pedih telah berada di depan mata mereka sebagai

buktiyangtelahdijanjikanRasulullahsAwkepadamereka'maka

301

3o2

IbnuAbuHatimdalamtafsinrya(5tl4g5),AlMawardidalamAwNukatwaAl-Uyrri 
<lnZg>, dan lb,nu Al Jauzi dalan Zad Al Masir Ql63)'

Viu:.tia a4am tafsimya d3qdan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1495)'



SutahAJHruaf

mereka pun berkata, *Adakah bagi kami teman dan penolong pada
hari ini yang dapat memberikan pertolongan kepada kami di sisi
Tuhan kami, sehingga pertolongan mereka bisa menyelamatkan kami
di sisi ruhan pada saat adz.abnya hampir menimpa kami? Atau kami
dikembalikan saja ke dunia sekali lagi, maka karni pasti akan
melakukan amal shalih yang diridhai dan yang dituntut kepada kami.,'

Inilah ucapan mereka di sana, karena sewaktu di dunia mereka
menjanjikan kepada diri mereka sendiri bahwa al<an ada penolong
yang dapat memberikan pertolongan saat mereka membutuhkannya.
Mereka mengingat hal tersebut pada saat tidak ada teman dan
pertolongan bagi mereka.

Allah berfirman, fr,-Ll fit 'i ,,Sungguh merepa telah
merugilron diri mereka sendiri." Maksudnya adalah, mereka telah
menipu diri mereka sendiri, mereka telatr menjual kebenurtungan
mereka dengan harta. Merela telah menjual kenikmatan akhirat yang
kekal abadi dengan harta dunia yang hilang binasa dan tidak bemilai
apa-apa.

Firman AltatL 6ii1_l3Llt1, ri;'JSr*Don tetah tenyaptah
dari mereka tuhan-tuhan yang merelm ada-adakan," maksudnya
adalatr, Tuhan-tuhan yang mereka buat itu menyerahkan mereka
kepada adzab Allah. Para penolong mereka yang mereka sembatr
selain Allah itu telatr membuat mereka bingung. Mereka berdusta dan
menipu bahwa mereka adalatr tuhan-futran mereka serain Allah.

14816. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadakq ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, 6 Yi+ -i,,Sungguh 

mereka telah

.1
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merugikan diri merelra sendiri,,, bahwa maksudnya adalah,

mereka membelinya dengan kerugian3o3'

Lafazh '.:r3 I dibaca rafa', bukan manshub, karena athaf

kepada lafazh Ttr i:'i:i', sebab makna ayat ini adalatr' "Adakah

penolong yang dapat memberikan pertolongan kepada kami' atau

kami dikembalikan saja ke dunia sehingga kami bisa melakukan amal

shalih, bukan perbuatan jelek yang telatr kami laktrkan." Athafb*an

kepada lafazl Tlt fri.3.
{tco

? ,6r, o';"fr$r.i$i',iL o51':'i'#$ 5Y

,;31iW :ilr.',.,qJi'J$i,#-,i,fr 
"y 

{;.:J

$t ir'q";f r, [fi I 71 :, eL, ?# ( *x' 
"$6@tt*frt,

,,sesnnguhny oTutrml<bnw iatah Nlah yfirrg t/rlah

matciptat m langit dm bumi datfin en'bm nt"dsa' lalu Dia

busentayam dio* arry . Dia menutupl<f,f. rnalanlnpada

sicng y arrg mengiLutirJya dmgart cepat' df,rJ (diciptalcan'

Nya pr.to) matahari, bulmt dm bintfitg'bintartg (masing'
- 

rrratns) fimduk lnpado peiantah'Nyc' lngatlah'

mmciptat<mdanmenwri,ntahtlrflnyalahhakNlah.Mahr
silci Alldh, Tuhm semesu/, aLf,rn." (Qs. Al A',raaf ITlz 541

303 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1495)'
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Takwit firman Arrah: ,t,i*lt *irAi'iL u'fi|,irt'& At
w w_ 3$i ,tli ,#-,nfr iy €}:t? ,6 *_, (s,rungguhnya
Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langif dan bumi
dalam enam ,tasa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Dia
menutupkan nalam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai manusia,

sesungguhnya tuan karnu dan yang memperbaiki segala perkaramu

adalah Dia yang berkah untuk disembah dari segala sesuahl Dia yang

telah menciptakan langit dan bumi dalarn enam hari, yaitu pada hari

Ahad, Senin, Selas4 Rabq Kamis, dan Jum'at.'

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan takwil tersebut adalatr:

14817. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Awanatr me,lrceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Mujahid, ia berkata, "Ciptaan pertama yang diciptakan

adalah Arsy, air, dan angin. Bumi diciptakan dari air.

Penciptaan dimulai pada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan

Kamis. Semua maktrluk dikumpulkan pada hari Jum'at.

Orang-orang Yahudi menjadi Yatrudi pada hari Sabhr. Satu

hari dari enam hari itu seperti seribu tatrun dari hari-

harimu."3M

Firman Allah, ,*7t {F {;3'f "totu Dia bersemry:* di atas

Arsy." Sebelumnya telah kami sebutkan makna rl.;l"It lengkap

'* lbnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (7/261),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari
(6D90), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/329).
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dengan perbedaan pendapat seputar makna tersebut, maka tidak perlu

diulang lagi.3o5

Firman Allah, 6t$-3qJi $1,&"Dia menutuppan malam

lrcpada siang yang mengihttinya dengan cepat." Maksudnya adalah,

malam didatangkan kepada siang, kemudian malarn menyelimuti

siang hingga catraya terangnya hilang. W:ilgr"rlrf mengilattinya

dengan cepat.,, Malam itu mengikuti siang. Makna(#: 
"aaun 

dengan

cepat.

Ahli takwit berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalah:

14818. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, ('ii !i313-"Yong mengihttinya dengan

ce?)at," bahwa artinya malam itu mengiluti sian$:dengan

capat.36'

14319. Muhammad bin At Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang aya! 6# W- 'tqli 'Sil Af, "oio

menutupkan malam kcpada siang yang mengihttfuya dengan

cepat," ia berkata, "Malam menufupi cahaya siang,

30,

306
Lihat tafsir surah Al Baqarah ayatZ9.
lU"o aUo Hatim aAam tafsirnya (5/1498), Al Baghawi dalam Ma'alim Ab

Tanzil Qt482), dan Ibnu Al Jauzi dalemZad Al Masir Qfzl/.)'
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mengejarnya dengan cepat hingga malarn itu bertemu dengan
siang."307

rarrwil nqllarp!: t {1ifrp.#s ii3ti.,6t;;j3r
',41tii t,61 ir$Tgf, |Yfi (oo, iar"rpn*or-Nya putal matahari,
bulan dan bintang-bintang [masing-masingJ tunduk kepada
perintah-Nya Ingatloh, mcnciptakan dan memerintah hanyalah
hahAllah. Maha SuciAllah, Tuhan semcsta atom)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ..Sesungguhnya Tuhan
karnu adalah Allah yang telatr menciptakan l-g,t, bumi, matahari,
bulan, dan bintang-bintang. semuanya tunduk kepada perintatr-Nya.
Ketika Allah memerintahkan semuanya, maka semuanya taat kepada
perintatr-Nya. Bukankah semua maktrluk adalah milik Allatr, yang
demikian ini perkara yang tidak terdapat perbedaan pendapat di
dalamnya? Perkara ini tidak dapat dilakukan oleh segala sesuatu selain
Allah, termasuk tuhan-tuhan dan berhala-berhala yang disembatr, yang
tidak dapat menimbulkan batraya atau mendatangkan manfaat, tidak
bisa menciptakan sesuatu atau memerintahkan sesuafu. Matra Kuasa
Allah, Tuhan yang kita sembah, hanya kepada-Nyalah ibadah rayak
untuk dilakukan, Tuhan semesta alam."

14820. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam Abu
Abdirratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Baqiyyah bin Al Walid berkata: Abdul Ghaffar bin Abdul
Aziz N Anshari menceritakan kepadaku dari Abdul Aziz

'o' Ibnu Katsir dalam tafsimya (61320) dan As-suyuthi daram Ad-Durr Al Mantsur
(3t474).
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Asy-Syami,daribapaknya--seorangsahabatRasulullatt
SAW-, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, il & I i
a ut * yi6:f3'#**l ft3b # ^*t*. : eV f ',1.ry y.+,
1(;i ,ott;|ii;)tislt Y".';s fi (*i1\,'4 )V.k't"'t't
'{i;fr'U. ' til !r'q ?iy;-,t *X tr " Bo,onstiapa tidak memuii

Auah terhadap amal shalih yang telah ia lahtknn, dan hanya

memuji dirinya, maka (itu berarti) rasa syuhrnya sedikit

dan amalnya itu menjadi sia-sia. Barangsiapa menyatakan

bahwa Allah telah menjadiknn sesuatu kcpada para hamba'

Nya dari suatu perkara, maka sungguh ia telah kafir

terlwdapaPayangtelahdrturunkanAllahkcpadaparanabi-
Nya, karena Attah berfirman,'Ingatlah, menciptakan dan

memerintah hanyalah hak Atlah. Maha suci Allah, Tuhan

semesta alam'."308

ccc

@ o-i.51 eAs frW€;fi'{s,v:J
" B qilo alnh t<eeadf, T uhamrru dmgon bq endah diri dfrt'

sufia ydrrglentbut. Senrnguhny o Nlah finak nenyrt<ai

or(mg! orcmg y otttg nwlornpoui bo/tas 
"'

(Qs. Al A'raaf [7]: 55)

30, fbnu Abu Hatim datam tafsirnya (6t320) dan As-suyrthi dalan Ad-Darr Al

Mantsu(31474).



SutahAJHra$

Takrrit firman Anah: ,ti 1,3t1#; (F 
d,g, t;;i

@ O-*Z:i (Berdoalah hepada Tuhanmu dengan berendah diri
dan suara yang lembut sesungguhnyaAilah tidak menyukai orang-
orang yong melampaui batas)

Abu Ja'fer berkata: Allah berfirman, ..Watrai manusi4
berdoalah hanya kepada Tutranmu. Bersikap ikhlaslah dalam berdoa
kepada-Nya tanpa berdoa kepada yang lain seperti kepada tuhan-tuhan
lain dan berhala-berhala. "

Firman Allah, (,fi ,,Brrrndah diri,, malananya adalafr
merendahkan hati dan bersikap tenang dalam menaati-Nya.

Firman Allab W ,,Dan suara yang lembnr,, maknanya
adalah, dengan hatimu yang khusyu dan keyakinan yang benar darimu
akan keesaan-Nya di antara dirimu dengan-Nya. Bukan dengan suara
yang terlalu keras dan hati yang tidak yakin akan keesaan-Nya dan
pemeliharaan-Nya. seperti tipuan yang dilakukan oleh orang-orang
munafik kepada Allah dan Rasul-Nya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

14821. Al Mutsanna menceritakan kepadakg ia berkata: suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak memberitakan kepada karni dari Al Mubarak bin
Fadhalah, dari Al Hasan, ia berkat4 "Jika seseorang telatr
mengkaji Al Qur'an secara keseltrruhan, maka tetangganya
tidak merasakannya. Jika seseorang itu mematrami banyak
pematraman, maka orang lain tidak merasakannya. Jika
seseorang melaksanakan shalat yang lama di rumahnya, lalu
ada tamu yang berkunjung kepadffiy&, maka para tamu itu
tidak merasakannya. Kami telatr bertemu dengan beberapa

orang di atas bumi ini, sebenarnya mereka mampu
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melakukan swltu amal secara rahasia, akan tetapi selamanya

ia justru melakukannya secara terang-terangan'

PadaTAmanda}rulukaummuslimberdoabersungguh.
sungguh,akantetapiorangdisekelilingmerekatidak
mendengamya melainkan hanya seperti pembicaraan antara

ia dengan Tuhannya, karena Allah b"'f"'n*' 6ft'{5'VX
,t-, ?t?4e;y taJz " Berdoalah ttcpada Tuhanmu dengan berendah

diridansuarayangletnbut,"sebabAllahmenyebutkan
tentang seorang harnba-Nya yang shalih dan Dia menyukai

perbuatan hamba-Nva itrl @ $tt i6ili -i;i6 \y "Yaitu

tatkala ia berdoa kcpada Tuhannya dengan suara yanS

lembut)' (Qs- Maryam [19]: 3)3@

14g22. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakankepadakamidariAshimAlAhwal,dariAbu
utsman An-Nahdi, dari Abu Musq ia berkata: Rasulullatt

SAW berada dalam suatu peperangan' mereka berada di

srratulembah,merekabertakbirdanmengucapkankalimat.Ia

itaha iltallah' dengan mengangkat suara tinggi. Rasulullatl

!00

310

SAW bersabda, #tW$qv ut s-l o;u t:'nSY.;'€\e3r'6+r .lbl ,10 rlizt ir.,3, ,i,l

'#'ft Aj qi;:s;Wattoi manusia' konsistenlah terhadap

ur-usan kamu. Sesungguhnya kamu bukan menyeru lupada

yang tuli dan yang gaib, akan tetapi kamu menyeru kepada

Dia Yang Maha Mendengar, Maha Dekat' dan Dia bersama

' ,310
tramu.-'

Ibnu Al Mubarak daram kitab Az-Zuhd (r/49) dan As-suyuthi dalam Ad-ht*

Al Mor*u Q1476)-
AlBulfiaridalam,{IMaghai(4205),MuslimdalamAdz-DzilcwaAd-Dt'a'
(44), Ahmad aar^ it'iii;i (ingq, dan Ibnu Abi Svaibah dalam lI
tfiashon{Qla$).
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14823. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al I(h,rasani, dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, 'i$$ €# -&.5 llJ ,,Berdoalah

kcpada Tuhanmu dengan berendah diri don suora yang
lembut," ia berkata" "Maknanya adalatr, dengan rahasia."3tl

Finnan Allah, O-*fr iA{ fiL"sesungguhnya Ailah tidak
menytkai orang-orang yang melampaui batas," maknanya adalah,
sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas yang telatr ditetapkan Allah bagi hamba-Nya dalam berdoa dan
memohon kepada Tuhannya. Mengangkat suara di atas batas yang
telatr ditetapkan kepada mereka dalam berdoa dan memohon kepada-
Nya serta perkara lainnya.

Ahli tah^ril yang berpendapat seperti itu adalah:

14824. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ismail bin Hamad bin Abu sulaiman memberitakan
kepada kami dari Abbad bin Abbad, dari Alqamah, dari Abu
Mijtaz, tentang ayat, ,li* fiLr;li 6ft, .$5t;X
6-i:5i "Berdoalah kcpada Tulwnmu dengan berendah
diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Altah tidak
menyicai orang-orang yang melampaui batas,,, ia berkata,
"Maknanya adalah, jangan memohon posisi para nabi.,Jl2

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql4S2).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1500), Al Mawardi daran An-Nukat wa Al
Uyun (3D31), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3DlS).

3lt
3t2
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14825. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepadaku

dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu Abbas,

tentang ayat, O-i*ii eAi )3y"sesunggulmya Altah tidak

menytkai orang-orang yang melampaui batas," batrwa

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas, baik dalarn berdoa maupun dalam perkara

lafumya.

Ibnu Juraij berkata, "sesungguhnya sebagian dari doa itu

melampaui batas, tidak disukai mengangkat suara serta menjerit dalam

berdoa. Diperintatrkan agar merendahkan diri dan bersikap tenang."3l3

ccc

'tx.d{i'iy"ti1$6'f l&{rti,rl;t Jb14\{3
@'#,51 <je.,;ifiG

" D dn i angoilah l<onu men$unt l<crus al<m di rwl<a bwni,
sesdah(Nlah)nenpel:baiki"ryadmbqiloalahl<epadn'

Nyo dengan rusa talcut (ddak ol<frrl ditcrima) ilarthataport
(al<ar. dil<abull<ar.). Sesnnguhny a ralmwt lJ;lah dmf,t del<f,t

l<epado onmg. orang y a\g be*uat baik."
(Qs. Al Nraaf Ulz 561

3r3 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61322).
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Tatrwil firman Altah: l;":fi ti+*yi;. $li j'bi*n{j
@'*+lt <;# n'l (33ly\i:l:'6i loaniangantah kamu

membuat kerusakan di muka bumt, sesudah [AllahJ
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa tahut

[tidak akan diterimal dan harapan [akan dikabulkanJ.

Sesungguhnya rahmat Allah amat dehat kepada orang-orang yang

berbuat bark)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 
"6ii Citi-tlfi

tirrl;yS-;."Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,

sesudah (Allah) memperbaikinya," adalah: Janganlah karnu

mempersekutukan Allah di bumi dan janganlah melakukan

kemaksiatan di bumi.

Sebelumnya telah kami sebutkan riwayat tentang ini, lengkap

dengan penjelasan maknanya dengan beberapa argumentasioyu."o

Firman AllalL tirrl;ySS. " Sesudah (Allah) memperbaikinyo,"

maksudnya adalah setelah Allah memperbaiki bumi untuk orang-

orang yarrg taat kepada-Nya dengan mengutus para rasul kepada

mereka, yang bertugas menyeru kebenaran dan menjelaskan bukti-

bukti kebenaran.

Firman Allah, W $ &:J1"Dan berdoalah kcpada-Nya

dengan rasa tahtt (tidak akan diterima) dan lrcrapon (akan

dikabulkan)," maksudnya adalatr, bersikap ikhlaslah dalam berdoa dan

beramal. Janganlah memperselartukan Allah dengan apa pun dalam

perbuatanmu, dan janganlatr mempersekutukan-Nya dengan tuhan-

tuhan, berhala-berhala, dan lainnya. Akan tetapi takutlah kamu

terhadap htrkuman-Nya dan harapkanlatr balasan patrala dari-Nya.

3tn Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 30.
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Sesungguhnya orang yang berdoa kepada-Nya tidak seperti itu berarti

telah mendustakan Hari Akhir, karena ia tidak takut kepada hukuman

Allatl, tidak mengharapkan balasan patrala dari Allah, serta tidak

peduli batrwa ia telah metalnrkan perbuatan yang menyebabkan murka

Altah dantidak diridhai Allah.

Firnan Allah, '*,lX de+; ;tl G'bl"sesungguhnva
rahmat Attah amat delat lepada orang-orang yang berbuat baik"

Dia berfirman, "sesungguhnya balasan patrala dari Allah yang telatr

Dia janjikan kepada orang-orang yang baik atas perbuatan baik yang

telatr mereka lalqtrlgn di dgnia, amatlah dekat dari mereka. Itutatt

ratrmat Allah. Jarak antara mereka dengan rahmat yang dijanjikan

Allah hanyalatr terpisaturya roh dari jasad mereka."

oleh sebab ifiL kata a3-yangmerupakan klnbar terhadap

kila #rdalam bentuk mudzaklrar, sedangkan k€I,a G dalarn

bentuk mu'annats, karena yang dimaksudkan adalatt wakttr yang

dekat, bukan nisbat v,ata $23 kepada kata Gt. Maknanya'

wakttrnya yang telah dekat. lika l*ubar ism itu rdJb" maka orang-

orang Arab menjadikan posisinya layaknya posisi ftal. Bentuk mufrad

(ttrnggal) dengan bentuk mufrad, mutsanna dan jamak. Mudzaftkar

dengan mu,annats. Oleh sebab itu mereka menyebutkan .ti;..ilt.:XtS

tyi i "Kemuliaan Allah jauh dari si tulan." ?,1 C U-i .et
"*."*,rliu- Allah dekat dari si fulan." Sebagaimana kalimat, Ut +
r!. "Hindun dekat dari kami." ,Lqil tlC, "Hindun dan Hindun dekat

aari tcami.', '4;i t.'efjil6 "ieberapa or*g bernama Hindun dekat

dari kami." Karena *uk r" kalimat ini adalah, 9 f-i y e e
"Hindun berada di tempat yang dekat dari kami."

Jika kata .lr3 "tempat" dibuang, kemudian kata\ij "dekat"
a

menggantikan posisinya, maka kata Q-j tersebut tetap dalam bentuk
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mudzaklror dan mufrad pada kalimat jamak, sebagaimana kata isk
dalam bentuk mudzakkar dan mufrad. Jika kalimat tersebut

mu'annats, maka kata tersebut juga iklt mu'onnats. Demikian juga
jika mutsanna datjarnak, maka kalimat tersebut menjadi, 9 4i e
"Dia dekat dari kami." )qi $ 6 "Mereka berdua dekat dari kami."
Sebagaimana ungkapan urwatr bin Al ward3t5 dalam syair berikut ini:

:*.'* it * y ;'a q-;'+ ir y,,t "-^i1,

i'Podo'*oH, petang, tidak ada afra dekat darimu.

Ketika engkau mendekat, tidak ada afra jauh darimu.,Et6

Katafi--i dalam bentuk mu'annott dan kata lii aAam bentuk
mudzalrftrar, seperti yang telatr saya sebutkan. Jika t<ita aj berasal

aarr'til.t:;it "hubungan dekat dekat nas a b lke\nr ga',, dan berdampingan

dengan kata dalam bentuk mu'annats, maka kau, 4; harus dalam

bentnk mu'annats. Demikian juga jika berdampingan dengan kata
dalam bentuk jamak, katatersebut harus dalam bentuk jamak.

Sebagian pakar nahwu Bashrah berkata, ..Kata e.,;
disebu&an dalam bentuk mudzakkar, karena menjadi sifat terhadap
kata Ci:, seperti ungkapan Arab, Uf C-l 'angin yang tidak seperti

Beliau adalah urwah bin Hizam, bukan urwah bin Al ward. urwah [il Hizam
adalah seorang penyair kebanggaan bangsa Arab. Ia mencintai pwi pamannya
yang bemama Afra, tetapi ia tidak bisa menikahinya. Kemudian ia mati
disebabkan itu. Ia dilubur di lembatr yang hmama wadi Al eura, dekat dari
Madinah. Lihat biografinya dalanAl A'lon (4D26).
Bait s),air ini disebutkan dalam Ma'oti Al eur'm kar},a Al Farra (3/3sl) dan
A*Nukat wa Al Uyn karya AI Mawardi Q1323).Dalam Diwan Urtahtettiis,

V'+;tby;;t:i Vq;*iry
"Di walctu petang, tidak ada Afta dekat dsimu

Ketika engkau melupakan, tidak ada Afta jauh doima. "

315

316
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biasanya'. U9 W'selimut yang baru' . U-t !g 'k"-bing yang

berjumlah erurm ekor'."

Jika Anda mau, Anda bisa mengatakan batrwa tafsir Y,ata Gt
dalam konteks ayat ini adalah hujan atau jenis rahmat Allah.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, 'FlW 1t%$
Wli "Jil@ ada segolongan daripada kamu beriman." (Qs. Al A'raaf

[7]: 87) yang demikian itu karena yang dimaksud adalatr manusia.

Jika Anda mau, maka Anda jadikan kata tersebut seperti

sebagian kata yang disebutkan dalam bentuk mu'onnat, seperti

ungkapan penyair berikut ini,

Q.;i.l;af ;ri't2
"Bumi tidaktagi menumbuhkan tanaman ya.gl'

Sebagian atrli batrasa Arab mengingkari pendapat ini. Menunrt

mereka, jika kata G) boleh dialihkan kepada makna lain.yaitu

hujan, maka bolel juga berkata" i,i f. "Hindun berdiri," dengan

mengalilrkan kata irb yang merup akan mu'annots kepada 
-kata 

Ltir
frslalss[4rr- mudzaklrar. Pendapat yang menyamakan ayat, qit
6#51 <i # iii "sesungguhnya rahmat Altah amat dekat

trcpada orang-orang yang berbuat baik," dengan, 'Ay it( o$

W:'?1 *Jika ada segolongan daripada kamu beriman," (Qs.

Al A'raaf [7]: 87) adatah tidak sama. Karena menurut mereka

tata"1 {(adalah bentuk mashdgryang artinya khayalan, impian, dan

kemaratran. Sebagaimana kata *,Jdi aan i(;ili mengandung makna

yang sama, yaifu jeritan atau teriakan, atau suara keras. Oleh sebab

317 Syair ini adalah baris pertama dari syair Amir bin Al Juwain Ath-Tha'i, ia
menyebutkan tentang bumi yang subur karena banyaknya curatr hujan. Syair ini
disebutkan dalan Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana (lll27) dan Al Qurthubi
(8D2\.

-@l
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itu, Allah berfirman, 
2c;aAi W d51 #: "Dan satu suara keras

yang mengguntur menimpa orang-orang yang zhalim itz." (Qs. Huud

I l]: 67)

cco

i:rt rsy& :*fi {s + 6. b g;i Ui-s ii';'
&: n -*,9. j*, r,{rt *-Gili # re-ifr" S rr$.t<:,

@d,Hi'#a{fi& 6yK;:At
"DartDd,ahh ymw menfupl<mr angin sebagai pertawa

bqita getrtira sebehunl<edatangon ralwvt Nya (lwiarr);
hingga apabila angin iar tclah metrtowo awcm rnenaung,

Kami half,u l<c smu daerah yolng tandrs,lalu l(orrni
amntlran lwian di dacrah iab maLd Karri l<ehlrlrl<arr

dengort sebab lwian iat pehagai rn.rrc(mJbuah-bu.alrrrrt.

Seputi itulah Kami membangkitl<mr ormrg.otang yarJg tclah
mf,ti,rrudah.nwdahanl<anrummgombilpelaiaran."

(Qs. Al A'raaf lllz 57)

ratrwil fiman Allah: is+ 6. f+ ;SSi Uj--tii ft
e . *,9;t irl\ *6fi .i; )g-'e { 6r(A1 6 t+i+ 7f)
@ ZiHi ru'{;fi'& A:K t$l $ <oo" Diatah yans

mcniaphan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum

hedatangan rahmat-Nya [hujanJ; hkggo apabila angin itu telah

membawa awan mendung, Kami halau he suatu daerah yang
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tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami

keluarhan dengan sebab huian itu pelbagai nacam baah-huahan.

sepeni ilulah Komi membangkitkan orang4rfang yang telah mati,

mudah-mudahan kamu mengambil pelaiaran)

Abu Ja'far berkate: Allah berfirman, "Sesungguhnya

Tuhanmu yang tetatr menciptakan langit, bumi, matatrari, bulan, dan

bintang-bintang yang tunduk kepada perintatr-Nya. Firman /Jllah, $i
*t qu- * i;rs 'ij, t -i eii, 'Dan Dialah yang meniupkan angin
'iebagai 

pembowa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya

(hujan),. Kata'jtii dengan huruf nunberltara1,atfathah dan h,ruf .qyin

berharakat suhtn datam bahasa Arab berarti angin yang baik bertiup

lembut yang dapat memunculkan awan. Semua angin yang baik

disebut dengan ]33i mentrrut mereka. Diantaranya adalatr yang

terdapat dalam sYair Umru A[ Qais,

:d, ;xi 6)it ry: td' 'q'*tlix.trhfir

'seakan-akan kekelwlan, clwan yang berhtmpul'

Angrn doi pohon Al l(huzama dan angin dari perasapan''ts|g

Mayoritas ahli qira'a, Kufah membaca ayat ini seperti ini,

kecuali Ashim bin Abu An-Najud, ia membaca ayat ini, fi a"rrg*

berbagai perbedaan riwayat darinya. Sebagian mereka meriwayatkan

darinya dengan bacaan, fi d"r,g* huruf ba'bertaraf'at dhammah

dan suhtn pada huruf .qyln. Sebagian mereka membacanya dengan

3rt Bait svair ini disebutkan dalam DiwanUmnr Al Qais yang berjudul I'l)l $t1
'F5\. Dalam syair ini Umnr Al Qais menyebltkan tentang kuda miliknya

iut r-t ia pergiberbunr. Makna lafazh ;tiltt q* adalah angin yang bertiup'

Makna latazh )it adalah kayu yang dibakar untuk perasapan' Lihat Diwan

Umru'AlQarsGal. 110).
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huruf ba' dan huruf syinberlnrakat dhammah. Dalam membaca ayat

ini ia menakwilkannya dengan ayat, i$ &i Aj-i1.g.,1:;,6 ',Dan

di antara tanda+anda kelansaan-Nya adalah bahwa Dia
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira." (Qs. Ar-Ruum

[30]: a6) Angin yang membawa kabar gembira akan turunnya hujan.

Kata"f. diberi bentuk jarnak dengan "F.y*rg artinya adalah hujan.

Sebagaimana kata iiSt "pemberi peringatan" diberi bentuk jarnak
. -. tl, I

menJadl Jr&.

Para ahli qira'at Madinah, mayoritas ahli qira'a, Mal&ah, dan

Bashratr, membacanya, i;l {-1, ,y i qf, 'ytdengan huruf nun dan

syin berharakat dhammah. Dalam benttrk jarnak kcrta'):F dan i,
sebagaiman a Y,ata'r:Pi diberi bentuk j amak')iJ,a, dan k*t"')'k diberi

benttrkjarnak j3.
Sebagian pakar batrasa Arab berpendapat batrwa maknanya

jika dibaca demikian itu addah angin yang bertiup dari setiap aratr dan

datang dari semtra penjuru. Sebagian mereka berpendapat bahwa jika
dibaca dengan httruf nun berharakat dhommah, maka huruf syrn harus

berharakat suhtn, karena itu adalatr satu batrasa yang artinya !$
dengan huruf nun berharakat fathah. Terkadang orang Arab
membacanya dengan htxuf nun berharakat dhammah Y dan

terkadang pula dengan baris fathah p, yang maknanya sama.

Perbedaan ahli qira'at dalam membaca ayat ini sesuai dengan

perbedaan bahasa dalam membaca kata tersebut. Kata ]5 ini sama

seperti kata 'r.Liiii dan '.i3ri dengan baisfathah dar_ dhammah pada

huruf ffta'.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini
adalah qira'at yang membacanya ]J a- pJ. Dengan huruf nun

berharakat fatlwh dan huruf syin berharakat suhtn, dan hunrf nun serla
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huruf syin berharakat dhammaft. Kedua kata ini adalah qira'at yarrg

masyhur dibaca oleh para ahli qira'af di berbagai tempat.3le ;Kedua

kata ini memiliki makna yang sama. Keduanya sama-sama benar'

Adapun yang membacanya dengan huruf ya' adalah qira'at yang

sedikit dibaca oleh para ahli qira'ar di berbagai tempatl.32o Saya tidak

senang membaca ayat ini dengan qira'at ini meskipun maknanya

shahih dan dapat dipatrami, demikian juga dengan i'rabnya' seperti

beberapa alasan yang telah karni sebutkan sebelumnya'

Firman Allah, .Sfs iS$ G"Sebelum pedatangan rahmat-

Nya (hujan),,, maksudnya adahh di hadapan ratrmat Allah. orang

Arab berkata !,tr r;;. rE ,-t* menyatakan sesuatu yang akan terjadi

pada masa yang akan datang. Itu merupakan ungkapan yang mereka

gunakan untuk memberitahukan tentang manusia. Ungkapan ini

banyak mereka gtrnakan, bahkan mereka menggrrnakannya untuk

selain manusia. Maloa .Sf-1 yang disebutkan Allah dalam konteks

ayat ini adalah hujan.

Jadi, makna kalimat ini adatah, *Allah mengirimkan angin

yang bertiup lembut dan sepoi-sepoi bersamaan dengan hujan yang

Dia giring kepada maktrlgk-Nya. Dengan adanya angin itu Dia

munculkan awan yang tebal, hingga angin itu membawa awan

mendung."

Imam Ashim membacanya fi a*gorhurufDa'berbaris dhammahdanhuruf

,yi" LoUrris suhn. fUnu aiir aengan huruf nzn berbaris dhammah dan huntf

syin berbaris sukun. tnam Hamzatr dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf

iun berbaris fathah dan huruf syin berbaris suhtn. lthli qira'at yang lain

membacanya i"ng* huruf nzn dan syinberbaris dhammah. Lihat At-Taisir li Al

Qira' at As-Sab' (hal. 9l).
Kalimat dalam kurung ini tidak terdapat dalam naskah manuskrip. Kami

temukan dalam manuskriP lain.
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Makna kata 4t adalah membawa. Dalam katimat lain

disebutkan, iiii *r'4t|p:"Unta itu datang membawa barang-

barang bawaarurya." Angin yang membawa awan mendung itu
digiring Allah untuk menghidupkan negeri yang mati, negeri yang

tanamannya mengering, air minumnya surut, dan masyarakatnya

mengalarni mzsa kemarau. Allah menurunkan hujan kepada mereka

dan mengeluarkan berbagai buatr-buatran.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Ahli tal$/il yang berpendapat seperti ini adalatr:

14826. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, &j ,{U tfr i-*l J-1, ,y, ; ,€ii }s
Hrngga ayat, <rfii W "Muth-mudahan kamu

mengambil pelajaran," ia berkata, "Sesungguhnya Allatt

mengirimkan angin, lalu awan datang dari antara Timur dan

Barat sudut langit dan bumi, kemudian angin mendung yang

datang dari kedua tempat itu bertemu. Allah

mengeluarkannya dari sana, kemudian meniupkannya dan

membentangkannya di langit sesuai kehendak-Nya.

Kemudian Dia bukakan pintu-pintu langit, maka air mengalir

di atas awan, lalu awan menurunkan hujan. Makna kata

}#)adalah hujan.'32r

Firman Allah, <,;;{i'3'-A tA t?4K"seperti itutah

Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan

kanu mengambil pelajaran," maksudnya adalah, sebagaimana Kami

32t lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1501).
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menghidupkan negeri yang mati ini dengan menurunkan air yang telatr

Karni turunkan dari awan, lalu Kami keluarkan buah-buatran darinya,

padatral sebelumnya telatr mati serta kekeriDgffi, dan penduduknya

mengalami masa paceklik.

tfi'C* AfK"srputi itulah Kami membangkitkon orang'

orang yang telah mati," maka demikian jugalah Karrli mengeluarkan

orang-orang yang telatr mati dari kubur mereka dalam keadaan hidup

kembali, padatral sebelumnya mereka telah binasq dan sisa-sisa

peninggalan mereka telah sima.

<r;;{i '#A 
"Mudah-mudahan kamu mengambil

pelajaran." Allah berfirman kepada orang-orang musyrik para

penyembatr berhala" orang-orang yang mendustakan Hari Berbangkit

setelatr kematian, orang-orang yang mengingkari balasan pahala dan

hukuman terhadap dos4 "Perumpamaan ini diceritakan kepada kamu,

Aku telah menyebutkan kepada kamu tentang bagimana

menghidupkan kembali negeri yang telatr mati dengan menurunkan

hujan yang dibawa oleh awan yang ditiupkan oleh angin, seperti yang

telatr Aktr sebutkan sifat-sifatrya. Agar kamu mengambil pelajaran,

ingat, dan mengatatrui bahwa yang mampu melakukan itu pasti

mampu menghidupkan manusia yang telatr mati dan binasa. Dia

mampu menghidupkan mereka kembali sebagai maktrluk yang

sempuma setelatr sebelumnya hancur-binasa."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang karni sebutkan

ini. Di antara mereka adalah:

14827. Mtrhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang ayat, 6jHi'# t;li';i @fi'seperti



Surah$Afru$

itulah Kami membangWtkan orang-orang yang telah mati,

mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran,,' bahwa

maksudnya adalatr, "Demikianlatr kamu dikeluarkan dan

demikianlah Hari Berbangkit. Sebagaimana Kami
mengeluarkan tanaman-tanaman dengan air."322

Abu Hurairah berkata, "sesturgguhnya manusia ketika mati
pada tiupan sangkakala pertama, lalu diturunkan hujan kepada mereka

dari air yang berada di bawatr fury, disebut dengan air kehidupan,

yang turun selama empat puluh tahun, maka mereka fumbuh
sebagaimana tumbuhan yang tumbuh karena disiram air. Hingga jasad

mereka sempurna. Lalu roh ditiupkan kepada mereka. Kemudian

mereka tertidur di dalam kubur mereka. Ketika ditiupkan sangkakala

kedu4 mereka pun hidup dan merasakan tidur di kepala dan mata

mereka sebagaimana orang yang baru bangun dari tidurnya. Ketika itu
mereka berkata, Xi,j a Crii. 5 fft-$6 ,,launoi cetakalah kamit
Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (htbur),?
(Qs. Yaasiin [36]: 52). Kemudian ada penyeru yang berkata kepada

mereka, 5ja,fi 436 'ir-3i 'i3V tli6,Inrtah yang dijanjikan
(uhan) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasul(Nya),." (Qs.
Yasin 136l:52)323

14828. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang aya\ {A'C} 6fi1'stperti itulah Kami
membangkitkon orang-orang yang telah mati] ia berkata,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1503).
Al Baghawi ljaJram Al Ma'alim At-Taruil Qll67) dari Abu Hurairah dan Ibnu
Abbas.

922

38
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"Apabila Allah ingin mengeluarkan orang-orang mati (dari

kubrrrmereka),makaAtlat'menunrrrkanhujandarilangit
hingga bumi terbelah untuk mereka"'

14829. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karri, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih' dari

Mujahid, tentang ayat, '{;I";i 6jK"s'perti itulah Kami

membangkitkan orang'orang yang telah mati"' ia berkata'

"Apabila Allatr ingin mengeluarkan orang-oftmg mati' maka

Allahmenurunkanhujandarilangithinggabumiterbelah
unttrkmereka.Kemudianroh-rohdikirimkan.Roh-rohitu
kembati kepada jasadnya' Demikian juga Allatl

menghidupkan orang mati dengan hujan' seperti Dia

menghidupkan bumi dengan hujan''324

ccc

"DantruahyarJgbaikrknflnctn'tf,nr,rinaff ryohm$uh

subw dengon seirut Nlah; dfrrr tmah ydrrg dnnk subrltr'

tfiultulu.tondfi wlflnyalwtyatmtbuhfli.erancl.Dernikiarilah
Karri nmgulangi tntdy.tmdo l<ebesmon (Kami) basl

orang.orarlg yrrt gbusyulan"' (Qs' Al ^{raaf [7]: 58)

'' Mulahid dalam tafsirnya (5/1503) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(5i1503).



$inahNHraaf

Takwitf irmanAltah:S:f i,sltr"-;;4\t,iit;'i*-#i'Bt;
|r'K{ &4$13Fr,!11?-\:*1U- (D-an tantah yang

baih, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan

tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh
merana, Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda hebesaran

[KamiJ bagi orang-orang yang bersyukur)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 'Negeri yang baik itu
tanahnya subur dan airnya segar. Tumbuh-tumbuhannya keluar

apabila Allatr menurunkan hujan dan mengirimkan kehidupan

kepadanya dengan izin-Nya. Tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan

bualr-buatran yang baik pada saat itt. ',#-,.g;16 seaangkan tanatr yang

tidak subur dan airnya asin. 'fr { maka tumbuh-tumbuhamya tidak
keluar Yl* Stmelainkan sangat sulit. Sebagaimana ungkapan syair

berikut ini:

tsuG?*Ll'*r 'ob'c're3 
o1 :t;7t r,:i'l

"Engkant tidak menuruikan janji, jika engkou berjanji.

Namunyang engkau berikan sesuatuyang sedikit dan sulit.'n2s

Bait syair ini dikutip dari kumpulan syair yang panjang, ymg disebutkan
penyairnya setelah kisah png panjang antara ia dengan Ibnu Al Asy'ats. Pada
awal syair ia berkat4

yt q',Pt')'6 .Jz6'ilu, tlt!) tit ttl;ilt Uf, ,P
€:b * ;Jliug .trtry :P':,s

"Apakah engkn takt runah yang bentuloryo baik berada di kota,
memilik tamon padawalda tertentu?

Rutah abadi, ada anak-anak dan bunga.
Dibangw, cintorya kckal abadi ksena hasrat.

Lihrt Al Aghot, (hal. 38 l0).
Syair ini disebutkan dalam Majaz Al Qw'an karyra Abu Ubaidah. Lisan Al
'Arab dalunpembahasan lcata Ur (61436).

I

I
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Makna kata Qri adalah sesuatu yang sedikit. Sedangkan tl$
adalah sesuatu yang sulit. Penggunaannya dalam kalimat, fGS'G':;-k

'l6^is '& yi ,Sl:.Kata 631 merupakan bentuk mashdor, seperti

halnya fk aan lii juga kata (f dan *f. Adapun makna kata'tl4
adalah illJi 'kesulitan" dan ipi "kerempitan". I;atazh 'rttlk-tit5l
flk artinya adalah, seseorang dimintai sesuatu sehingga

menyulitkannya. Sebagaimana ungkapan penyair,326

f6,til$t"€.'*-\ tS'^+L( 6 Lei:)

"Berikanlah kcbaikan yang ingin englau berikan

Tidak ada trcbaikan pada sesuatu yang disulitkan dan menytlitkan.'027

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat ini. Sebagian

ahli qira'atMadinatr membacany a, fiki! d"ng* huruf talberharakat

fathah. Sebagian ahli qira'ar Kufah rn"-b**yq (& dengan huruf

kafberbarakat suhtn. Para atrli qira'at di berbagai negeri membacanya

dengan qiratat yang berbed4 Y"*t Jtdengan huruf laf betharak'at

kasrah.328

Mereka yang membacanya l13 dengan huruf laf betharakat

fothah, maksudnya adalah kata ini berada dalam bentuk mashdar.

"t Beliau adalah A'sya Hamadzan.
t'7 Bait syair ini disebutkan dalam kamus Lisan Al 'Arab dalam pembatrasan kata

.r* 1ol+s:sy.
328 Mayoritas umat lslam dan seluruh lman qira'at sab'ah membacanya 3 dengan

huruf nzn berbarisfathah dnhuruf &a/berbaris kasrah. Thalhah bin Musharraf

membacanya rlk dengan huruf nzn berbaris fathah dan huruf kaf berbaris

sulcun. Abu Ja'far bin Al Qa'qa' membacanya t-.rsl, dengan htxuf nun darl kaf

berbaris fathah. Az-zr$aj berkata, "Ini adalah qira'at penduduk Madinah,

sedangkan kedua qira'ar lainnya bukan qira'at mutawatir'"

Lihat-Al Muharrir Al Waiiz (21414) dan Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an
(U346\.
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Mereka yang membacanya dengan huruf kaf berharakat suhtn,

sebenarnya ingin membacanya dengan huruf kaf berharakat kasrah,

akan tetapi membacanya dengan huruf kaf berharakat suhtn untuk

mengikuti kabilah Arab yang membaca kata bii "paha" d* Y
"hatir. Jika ingin mengikuti itu maka harus membaca huruf nun pada

l<ata X3. berharakat kasrah agar qiyas (analogi)nya menjadi benar.

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang benar menurut kami adalatr

qira'at, i'r(i aerrgan huruf nun berharakat fathah dan fuaraf kaf
berharakat lasrah, berdasarkan ijma hujjah para qira'at seluruh

negeri.

Firman Allah, 'ar4 ,,L*st 3# afJl "Demikiantah

Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang

yang bersyuhtr," maksudnya adalah: Demikianlah Kami menjelaskan

tanda-tanda kebesaran Kami itu satu demi satu. Kami tunjukkan

hujjatr demi hujiah, dan Kami berikan contoh demi contoh, bagi kaum

yang bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada mereka,

yaitu hidayah. Dia telatr perlihatkan jalan orang-orang yang sesat

kepada mereka, agar mereka mengikuti jalan yang Dia perintatrkan

untnk diikuti, agfr mereka menjauhi jalan kesesatan yang

diperintatrkan untuk dijauhi. Inilah penrmpamaan yang diberikan

Allah kepada orang yang mukmin dan kafir. Negeri yang tanatrnya

subur, yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Tuhannya

adalatr perumpamaan orang-orang yang beriman. Sedangkan tanatr

yang tidak subur, tidak dapat mengeluarkan tumbuh-tumbtrhan,

kecuali tanaman yang firmbuh akan merana. Itulatr penrmpamaan

orangaorang kafir.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang kami

sebutkan ini adalah:
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14830. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shatih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

bin Shalih menceritakan kepadalor dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang ayat, { 'd1{ i:ic$Vi;; Ai,u,ii6 e*-$iW
Yt$3 " Oo, tanah yang baitc, tanaman-tanamanrgn umbuh

subur dengan seizin Alloh; dan tanah yang tidak subur,

tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana," adalatt

penrmpzrmaan orang-or^ng beriman yang diumpamakan

Allah. Allah berfirman, "Orang mukmin ittt baik dan

perbuatannya juga bait sebagaimana negeri yang tanattnya

subur maka btratr-buahannya juga baik." Kemudian Allatt

memberikan perumpamaan orang-orang kafir seperti negeri

yang tanaturya tidak subur dan aimya asin, maka tidak akan

mengeluarkan berkatr. Demikian juga dengan orang kafir

yang kotor, maka perbuatannya juga kotor."32e

14831. Muiranrmad bin Amr menceritakan kepadakra ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada t<ami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi{ tentang ayat, diilf i[3 " Don tanah yang baih"

dan '4 ,sitt "Dan tanah yang tidak subur," ia berkata,

"Semua ihr menrpakan perumpamaan tanah yang tidak subur

dan tanah yang subur, seperti Nabi Adam dan keturunanny4

di antara mereka ada yang baik dan ada yang jatrat."330

329

330
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1504).

Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an Qla6\ deryat lafazhnya. Al
Mawardi dalam An-Nutrat wa Al Uyun (3D32), atsar yang sarn4 ia berkat4 "lni
merupakan perumpamaan yang diumpamakan Allah terhadap orang-orang

mukmin dan kafir. Allatr mengumpamakan orang mukmin dengan tanah yang

subur, sedangkan orang kafir dengan tanah yang tidak subur." Demikian
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14832. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, makna yang sama.

14833. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, ft(4$-$t!gt;
'$* JL 'A4 S '4 

"$tir, ,iy,"Dan taltah yang bait6

tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah;
dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya

tumbuh merana," ia berkata, "Ini merupakan perumpamaan

yang diumpamakan Allah terhadap orang-orang kafir dan

orang mukmin."33l

14834. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang ayat, {ftcilti;j Ai,v,frq'* 4t 
"gVY.^*t 1 '@ "Dan tanah yang baifr tanamin+anamannya

tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak

subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana," batrwa

itu merupakan sebuatr penrmpamaan yang diberikan Allatl
tentang hati manusia. Allah berfinnan, "Air turun, sehingga

negeri yang tanahnya subur itu menumbuhkan tanaman

dengan izin Tuhannya. ',f.i ,sfi:smaksudnya adalatr, tanah

yang tidak subur. '& "Tanaman-tanamannya hanya

disebutkan Ibnu Abbas, Al Hasan, Mujatri4 Qatadah, dan As-Suddi. Demikian
disebutlran oleh Al B4ghawi dalam tafsirnyaQl4S5)."

33r Abdurrazzaq dalam aftirnya Qt82) dnAl drthubi dalam taftirnya (7D31).
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tumbuh," maksudnya tanamannya tidak tumbuh. i'l(i it
"Hanya tumbuh merano," maksudny4hanya sedikit dan tidak

bermanfaat.332

Demikian juga dengan hati manusia ketika Al Qur'an itu

turun. Ketika Al Qur'an itu turun ke hati orang mukrriq

maka ia menjadi beriman karena keimanan telatr menetap di

dalam hatinya. Sedangkan hati orang kafir ketika dimasuki

Al Qur'an, tidak ada sedikit pun sesuatu yang bermanfaat

yang tertinggal di dalarnnya. Tidak ada keimanan yang

menetap di dalamnya, dan yang ada hanya sesuatu yang tidak

bermanfaa! sebagaimana negeri yang tanatrnya tidak subur,

yang hanya menumbuhkan tanaman yang tidak

bermanfaat.333

14835. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, ';gli
Y.,*$t'6r-s ,* a$t:;; ;rvii6'i$#i"Dan tanah

yang bailc, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin

Allah; dan tanoh yang tidak subur, tanaman-tanamawrya

hanyo tumbuh merana," ia berkata, "Tanah yang baik, hujan

dapat membuat tanah itu bisa bermanfaat sehingga

menumbuhkan tanaman. Sedangkan tanah yang tidak subur,

hujan tidak dapat membuatnya menjadi berrranfaat sehingga

hanya menurnbtrhkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1504), hanya sampai pada bagian ini.
As-suyuthi menyebutkan atsar ini secara sempurna dalam Ad-Dun Al Montsur
(3t478),dinukil dari Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya dan Abu Asy-Syaikh, dari

As-Suddi.

332

333
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merupakan perumpamaan yang diberikan Allah kepada anak

cucu Adam, mereka diciptakan dari satu jiwa. Ada di antara

mereka yang beriman kepada Allah serta kitab-Nya, dan

itulatr manusia yang baik. Ada pula di antara mereka yang

kafir kepada Allatr serta kitab-Nyq dan itulah orang yang

tidak baik."334

ooo

A F 6'il 1l'+l ;Ai6 4rf, Jy$ 675 3fr

#i4r1i,'W,.76e1;,#A-
"SesungguhnyaKarni telah nrrtguttts Nzh lnpofu

l<awnny a lalu id ber:l<ata,'W ohai kiannrrku serrtahlah Nlah,
selcali.l,,alitakailaTuhanbaghruseloin,Nyc'.

Senrngulunya (l<alaut<frnru finak melryartah Ntah), alil
takutl<ntrw alran ilitimpa ad.zfr hori yangbesm (kianat)."

(Qs. Al A'raaf l7l: 59)

Takwil fiman Allah: 'it11t't$,1 ,;;_1€E -rr3 Jt4Ut:,6 :g
@ # ij-1r:i'F* 3t'1 eL;,* pt[& r o*ungsuhnya
Kami telah mengutns Nah kepada kaumnya lalu ia berhata, "Wahai
kaumku sembahlah Allah, sekali-hali tah ada Tuhan bagimu selain-
Nyuu Sesungguhnya [kalau kamu tidah menyembah AllahJ, aku
takut kamu akan difimpa adzab hari yang besar [kiamatJ)

334 As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantstr (3t479).
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Abu Ja'far berkata: Altah bersumpatr kepada manusia

dengan ayat ini bahwa Dia' telatr mengutus Nabi Nuh kepada

kaumnya. Memberikan peringatan kepada mereka akan adzab Allah.

Menakuti mereka akan murka Allah karena penyembatran mereka

kepada selain Allah dan perbuatan lainnya. Dia berkata kepada orang-

orang yang kafir di antara merek4 '(fr 1t!#1 
"'3i- 

"ltrahai kaumht

sembahlah Allah." Maksudnya adalah, hanya Dia yang berhak

disembah. Bersikap tunduklah kepada-Nya dengan taat. Bersikap

rendah hatilatr kepada-Nya dengan tenang. Tinggalkan segala bentuk

ibadatl kepada selain-Nya; ibadah kepada para perantara atau sekutu

dan tuhan-tuhan lain, karena tidak ada sembatran yang wajib kamu

sembah selain Altah. Aku takut jika kamu tidak melakukan itu maka

kamu akan ditimp u # ai1tli ",ndzab hari yang besar (kiamat)."

Pada hari itu adzab yang ditimpakan kepadarnu sangat besar lantaran

murka Tuhanmu.

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat, iJfi.

Sebagian ahli qira'atMadinah dan Kufah membaca aVat, 'Sl
,,& it64dengan rufadhpadalafazh f k'arerana'atkepada 1i!

.335

Sekelompok ahli qira'a, Madinah, Bashrah, dan Kufatt

membacany a, iilL *Ar3 6 a""g an rafa', karena fiberuda pada

posisi rafa'. Jika ii dicabut dari kalimat tersebut, maka kalimat ini

berada pada posisi rafa', tt, t {l€ 6 "Tidak ada tuhan bagi kamu

selain Allah.' Jika suatu kalimat ihr dapat dimengerti maka orang

Arab memasukkan atau mencabut 6 Ml* kalimat tersebut.

33t Imam Al Kisa'i membacanya $, d"og* khafadh pada huruf ra', karena

sebelumnya J! . Seaangkan ahli qira'at yang lain membacanya raf . Lrhat At-
Taisir fi Al Qira'at As-Sab '(hal. 9l).
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Terkadang 62 masuk dalam kalimat jenis ini, namun terkadang
dibuang. Terkadang dikembalikan kepada ism yang berfungsi dalam
kalimat tersebut, namun terkadang dikembalikan kepada maknanya.

sebagian mereka berpendapat bahwa jika t dibaca khafadh,
maka itu berari satu kalimat, karena berarti i tersebut menjadi na,at
t:rhud3 t<aa $y. Jika p dibaca rafa',berarti ada dua kalimat, ns u
llitt* Pendapat ini iianggap lemah oreh para pakar bahasa Arab.

coo

G,#,ta;i 6-=;; orr*:,rt ju
"Perwl<a-pemuhdaril(Mmyabqkata,..Ses,ngul*ya
Kar'd nenfrnfung l<nrru bqada ilalam l<esesatant y ang

nyatn" (Qs. Al Arraaf [8]: 60)

Takwit firman Auah, @ # ,#a.*a(L"*.yn\:Si,g
(Pemuka'pemuko dari kaumnya berhata, nsesungguhnya Kani
memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.r)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allatr
tentang jawaban orang-orang musyrik kaum Nabi Nuh kepada Nabi
Nuh. Mereka adalatr '5tii -a**ya adalatr sekelompok orang yang
terdiri dari kaum laki-laki, tidak ada perempuill di dalamnya. Mereka
berkata kepada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengajak mereka
beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, A;11 6y
"Sesungguhnya komi memandang lcamu,,,wahai Nuh, *j ,* CuBerada dalam kcsesatan yang nyafa. " Maksud meieka adalah
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perkara yang tidak mengandung kebenaran. Sangat jelas tidak

mengandung kebenaran bagi orang yang memikirkannya'

o{rc

@ g+ifii ,-; u3;',$'19" q;$ 4-P-3r3

'Nilh merfiawab,'Hd kmmtku, tak adg eddalil lesesotan

sedikit PurJ tcta[i atil adalah uhtsart dsiTulw serne-stol

alorn'." (Qs. Al A'raaf [7]: 61)

Talrwil firman Nleh: e3t6 $trylf'a .r,fr iis-'Ss
atifil *3 ttt?d- nuniawab, "Hai kar.rtu, tah ada padahu

hesesatan sedihil ptut tetapi ahu adalah atusan dati Tuhan senusta

alant')

Abu Jarfar berketa: Allatr berfirmao" "I.Iuh berkata kepada

kaumnya, menjawab ucapan merek4 'Wahai kaumku, perintah yang

telatr ator perintahkan kepadamu, yaitu keilhlasan agar mengesakan

Allah, hanya taat kepada-Nya tanpa para perantara atau sekutu dan

ttrhan-tghan lairU memang benar ud*yq aku membawa kebenaran.

Sungguh, aku bukanlah seperti persangkaanmu. Akan tetapi aku

adalah rasul Allatr ke,padamu, utusan dari Tuhan semesta alam. Aku

diperintahkan agar menyeru kepadamu datam persoalan taat kepada-

Nya, mengesakan-Nyq dan melepaskan dfui dafi segala perantara atau

sekutu dan tutran-tuhan lain."

ccc
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u, ;fi <, fii7'K A.frj j; .;t6;#
@ig:v

ee N,t sanpail<mt kcpadamt aflvtnctt dflvm.ctt Tuharil<u itsn
alcu menberi nasilwtl<epadarut. Don alcu mengetalwi df,ri

AJ;lah dpd y arJg fidak l<anru krztaltui.,

(Qs. Al A'raaf [7]:62)

Takwl liman Anah: fi<, frrt-K&t j;914'F4
@ i;i: V Y Q$ku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku
dan aku memberi nasihat ke?iadamu Dan ahu mcngetahui dari
Allah apa yang tidah kamu ketahui)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitarruan dari Allatl
tentang Nabi-Nya, batrwa ia berkata kepada kaumnya yang kafir dan
mendustakan Allah, "4km tetapi aku adalah utusan dari Tuhan
semesta alam, Dia yang mengutusku kepadamu. Aku menyampaikan
risalah Tuhanku kepadarnu. Aku memberikan nasihat kepadamu. Aku
juga memperingatkanmu akan hukuman Allah atas kekafiranmu
kepada-Nya, pendustaanmu kepadaku dan penolakanmu terhadap
nasihatku. '0{6 * Y fi <- 5* 'Dan aht mengetahui dari Altah
apa yang tidak lamu ketahui'. Yaitu hukuman Allah yang tidak akan
tertolak terhadap kaum yang telah melakukan dosa.,'

cco
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{s*.*#ip #*Yr{x6;#J
'o;:j gLfitlrr'tj

"Dan opal<ahl<n. ru @nak puccya) ilmlwanbahwa
datang lnpoda l<ilnvu peringatf,n ilmi Tuhonr.rrrut ilrrngart

puarrtmaan seor(mglaki.lf,ki dmi golongannw agar dia

firrarteripeiringatlornl<e4donwdanmdf,h'mudahortl<f,fliu
bqtnkwa ilm sulpcydl<anru mendapu talwwt?o

(Qs. Al A'raaf [7]: 63)

Tarwit firman lll fiz {,4,ft {9 # g,'S>fX S #J
@ l';i g:lttif;1j'€S*;.(Dan ipahah hanu [tidah percaval dan

heran bahwa datang hepada hamu peringatan dari Tuhanmu

dengan perantaraut seorang lahi-lahi dari golonganmu ogar dia

memberi peringatan hepadamu dan mudah-mudahan kanu

bertakwa dan supayo hatnu mcndapat rahnat?)

Abu Ja'far berkata: Ini juga merupakan pemberitahuan dari

Allah tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumny4 bahwa ia berkata

kepada mereka ketika mereka menolak nasihatnya dari Allatt dan

mengingkari bahwa Allahlah yang telatr mengutusnya sebagai nabi.

Mereka berkata kepadanya, $ aS 6ii 6 6l-- h$t6;i V

@ 6.;{'lA S ;- ,rG$ rr<3 ij(' ,tt) Gr( 6t6 { 6.iti
uKami tidok melihat lcamu, melainkan (sebagai) seorang manusia

(biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang'orang yang

mengihtti kamu, melainkan orarrg-orang yang hina-dina di antara

kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat lamu memiliki

,@
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sesuotu lrelebihan apa pun atas kami, bahkan kami yakin balv,a lcamu

adalah orang-orang yang dusta." (Qs. Huud llll:27)
Nabi Nuh lalu menjawabnya, Fj * "5> f:q 6;!:irl

"Dan apakoh kamu (tidak percoya) dan heran bahwa datang rrcpada
lramu peringatan dari ruhannz." Maksudnya adalatr, "Apakatr kamu
tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dan
nasihat dari Tuhanmu, mengingatkanmu akan apa yang telah
diturunkan Tuhanmu kepada seorang laki-laki di antara kamu?"

Makna .K4 F, {$ "Dengan perantaraan seorang laki-lalci
dari golonganmu," adalilL bersama salah seorang lakiJaki di antara
kamu. F3$-",ngo, Dia memberi peringatan kcpadamu.,, Maksudnya
adalatr, untuk memberikan peringatan kepadarnu akan adzab Allah.
Memberitakan ketakukan kepada kamu akan hukuman Allah terhadap
orang-orang yang kafir kepada-Nya.

11;1j "Dan mudah-mudahan kamu bertakwa,,,ia berkat4
"Agar kamu takut dengan hukuman dan adzab A[ah dengan cara

mengesakan-Nya, tulus ikhlas beriman kepada-Nya, dan beramal
dengan taat kepada-Nya. "

itfj l.l;l;"Dan supaya kamu mendapat rahmat,,,maksudnya
adalah, "Agar Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kamu jika
kamu bertakwa kepada-Nya, serta takut dan berhati-hati akan adzab

dan hukuman-Nya."

Huruf waw berharakat fathah pua^ #J karena ini adalah
huruf waw 'athafyangdimasuki alif isti/ham.

cco



"Mdka nseb mmi}ustal<m Nuh, lerrrudifrrr Karni
selamatlrarr dia ilnn or(mg.or(mg yuJgbusamorrya dalarn

bahtera, dm Kolni telnrgelalrlil<mt ofimg orcmg y olr.g

menfui.r;tat<mtcyd.ctd,Kami.Sesunggulmyamqel<a
adalah l<nffu ymtg buu knota hatirry a)"

(Qs. Al A'raaf lllz 64)

Tafsb Ath:Ihabui

oji6d"?,itrrtaj:,ir5$;Eiuti'"r3
Aici;\\u'frfWg\;ra

Takwil firman Alhh: Gilt ,jfri A):,'uiV'^*.Tli2"r3
<r* qt 6U 'fiL"W$ b.11 <r-54 (Maka mereka

mendrntakan Nuh, lrcmudian KCIrri selanilkan dia dan orang-

otang yang bersamanya dolorrt bahtera, dan Kami tenggebmkan

orang-orang yang mendusttfun ayat4yat KamL Sesungguhnya

mereka adalah haumyang bua [mata huinyaJ)

Abu Ja'far berketa: Allah berfirman; Kaum Nuh

mendustakannya ketika ia memberitahukan batrwa A1lah memiliki

utusan kepada mereka yang memerintahkan mereka agar melepaskan

diri dari para perantara/sekuttr bagi Alah, mengakui keesaan Allatt

dan taat kepada-Nya. Akan tetapi mereka justru menentang perintah

Tuhan mereka dan terus me,lrenrs dalam sikap mereka yang

melampaui batas. Oleh karena itu, Allatl menyelamatkannya di dalam

bahtera bersama orang-onmg yang beriman kepadanya. Bersama Nabi

Nuh ada sepuluh orang. Demikian mengnrt riwayat berikut ini:

14836. Ibnu Humaid menceritakan itu kepadaku, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, 'Nuh
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dan ketiga orang putanya; Sam, Ham, dan Yafits, serta isti-
istri mereka, beserta enam orang yang beriman kepada Nabi
11r1r.:r335

Nabi Ntrh membawa semua yarrg adadi bahtera itu berpasang-

pasan-gan, sebagaimana firman Allah, #t-E;S $L o, W.,l;\
L|fiVa ';;t;Y3t;t; g; 31d1r# A;. i$idfri ,,...,Muatkantah

lre dalam bahtera itu dori masing-masing binatang sepasang (iantan
dan betina), dan kcluargamu kecuali orang yang telah terdahulu
lretetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang
beriman'. Dan tidok beriman bersama dengan Nuh itu kccuali
sediHt;'(Qs. Huud I l]: a0)

Malma tata giiiiadalatr peratru atau batrtera.337

Firman Allah, Wu, 'tii.L O-$i glt "Dan Kami
tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ryat-ayat kami.,, Dia
berkata, *Allah menenggelamkan orang-orang yang mendustakan

bukti-b,ukti kebenaran-Nya. Mereka tidak mau mengikuti rasul utusan-

Nya dan tidak mau menerima nasihatnya kepada mereka bahwa angin
topan akan segera tiba.

Ai C,it l$lL 'fil"sesungguhnya mereta adalah kaum

yang buta (mata hatinya)." Ia berkata, "Maksudnya adalatr orang-

orang yang buta terhadap kebenaran." Ahli takwil yang berpendapat

seperti ini adalah:

Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz Ql4l6) dan Abu Ha1ryan dalan Al
Balv Al Muhilh (5/85). Makna seperti ini disebutkan oleh Ahli Kitab dalarn
Perjanjian Lam4 Kitab: Kejadian: 7: 13. 'Pada hari itu juga masuklatr Nuh serta
Sarn, Ham, dan Yafits, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-
anaknya bersama-sama dengan dia, ke dalam bahtera itu."
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q/488).
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14837. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, <ti batrwa maknanya

adalah buta terhadap kebenaran'338

14838. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang aya\ AiY; " Kou* yang buta (mata hatinya)"' ia

berkata ..Maksudnya adalatr buta terhadap kebenaran."33e

ccc

?tr? pL;. K u fi V'-A ;ftt- ilu"r; i6 )'6 Sb

@6lefi
,rDon (kJl,Ir]i t/Jlah mengutus) lnpodol<aun 'Aad saudma

msel<a, HuA. Ircbql<ata, 'Hail<awrJku, setrtahlah y'Jldh'

sel(Ili.Mi dnak adn ailurtbaghw selain dtri.Nya. Makt

ncrJga\a l<unau finak bqtakw o l'rlpada'N y a' ? "

(Qr. Al Nraaf [7]: 65)

33t

339
Mujatrid dalam tafsirnya orz:,rdan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1508)'

fu-i tiauf. -enemukan it"., irii dengan sanad seperti in] 
-d{1Lrefe5nsi 

yang

"d"p"d"kami.Al(anrctapiurazlnya.drgebytkandariMujatrid,-sebagaimanaii t"ii.Dari eatadah seperti yang disebutkan Abu Ja'far An-Natrhas Ql47)'

Al Baghawi;uga menyeuuitan ut ui a*g* makna seperti ini dalam Ma'alim

it-iii.it <znig> a^-*'zriui dalam Ma'ani Al Qur'an QD47)'
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Tarrwir fiman Atrah: i,K?ifrlr5-s;;6_JE'{l,;i6 re Jb
@'tffryt\?f& lL @an [kami tetah mengutusJ hepada iaum Aad
saudara mereka, Hud. Ia berkata, uilai haumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain dari-Nya. Maha mengapa
kamu tidak bertakwa kepada-Nya?rr)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "l(ami telah mengutus

kepada kaum 'Aad saudara mereka sendiri, yaitu Hud. oleh sebab itu,
teffaz 7"j, disebutkan naslutb, karena 'athafkepada Ej. JE ,to

berkata'maksudnya adalah Hud. 'ifi ltafit *tS_,Wotoi kaumht,
sembahlah Allah,' maksudnya adalah, esakanlatr Allah dalam ibadatr

dan janganlah karnu jadikan tuhan lain selain Dia, karena

sesungguhnya tidak ada tuhan lain bagi kamu selain Allah. 'oiifr <itl

'Mengapa kamu tidak bertalcvo', kepada tuhanmu dengan berhati-hati
dan takut akan hukuman-Nya? Kamu tetap menyembatr tuhan selain

Dia, sedangkan Dia yang telatr menciptakanmu dan memberikan
rezpki kepadamu, bukan yang lain?"

{o{to

(fi{r17c-4ti6y=+rjt,y t1{1ifi'"iJiJi-;
i;W" o,*{ ;;r-jrr @ AFS C A!fr

'd^i6;3'66;{'
"Penru.l<f,.penuka ydrJg l<frfa dnri l<fimuyya bulrata,

"S esnnggutmy a l<arrJi b enor.b enm merurrdfr rJg l<afiw ilalan
l<e adafr rJ lan ang al<al dfr r. se$rnggutmy a l<frnri milrganggap
l<f,ntu tennasuk ofi mg. or (mg y arrg b er ilusta.' I:htd b erlata,
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"HailrrrunLu, dnak ada padakul<elanongort al<nl sedikit

W, trltf,pi aku irri crdatah utuson dmi Tutwrt senlestn

dtltrrt." (Qs. Al ^{raaf lTlz 66'671

Tatrwil firman Allah: -(niGL.i; * WAft"'i;ft3(i
3;; etd'Za ",;iiAi6 @ <4,+'<3aalbl6tt'so
@ 

t;rfr ,5 i (Pemuka-pemuka yang kaftr dari kaumnva

berkata, "sesungguhnya hani benar-benar memandang kamu

dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya hami menganggap

kamutermasukorang4rrangyangberdustu"Hudberkata'uHai
kaumhu, tidak ada padaku kekurangan ahal sedikil pun, tetapi ahu

ini adalah utusan dari Tuhan setnesla alan"')

Abu Ja'far berkata: Allah berfirrrran memberitatrrrkan

jawaban kaum Nabi Hud yang kafir kepada Allah, \t5{O3:<),J"i,36

"Pemula-pemuka yang kalir'" Maksudnya adalatl orang yang

mengingkari keesaan Altatr dan orang yang mengingkari risalah Nabi

Hud kepada mereka. -ini Gy"S"ungg'hnya kami benar-benar

memandang kamu," watrai Hud 1t117 $ "Dalam kcadaan htrang

akal.,, Maksud mereka adalabsesat dari kebenaran, karena Nabi Hud

telatrmeninggalkanagamamerekadanpenyembatrankepadatuhan.

tuhan mereka.

4,t55 A i)!!fi Gfi "Dan sesungguhnva kami

menganggap lcamu termasuk orang'orang yang berdusra' " maksudnya

adalah, "Berdusta atas ucapanrnu sebagai rasul utusan Tuhan semesta

alam." iSg qd ;;,i- JG "Hud berlata "Hai kaumht' tidak ada

padafu kehtranian alrat sedikit pun), Dia berkata, "Sesat dari

iebenaran.,, ',;gi 6 ;lr:i #t "Akan tetapi alnr adalatr rasul

yang telatr diutus oleh Tuhan semesta alam' Aku menyampaikan
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risalah Tuhanku kepadamu. Aku menunaikannya kepadamu
sebagaimana Tuhan semesta alam memerintahkanku untuk
menruraikannya."

coc

{'t 6'};+5G} t1 b( K di q riLq'Hfi
'"yY,L"d;H 4:e,i5 e -t$ 

& ?>
b
=iJ-4;.6lefr c{;f;, d;; )x.b)CL'&

6;fi Kil 61r;{r,vF''- 'i6
u t filgy, menry onp ailcan olrtvutctt ctnn ctrtttt Tuhmil<u l<cp admrnt
dfrrr aku hmyalah pertui nasihat yorng tepucaya bagimu, .

Apall<ah lrenuu Gnak percay a) ilmr lrcran bahw a itatmg
l<cpadanru peringatmr dmi Tuhannw yorng ilibawa oleh
seorcmg laki.laki diantarurmt unt;.tk menbqi peringatan
l<cpadarrut? Dan ingatlah olehl<mrru sel<alimr di wakut

Nlc.h meni adil<m l<flnru sebagai penggmfii.penggonti (y an1
bql<uasa) sesudah lrerruyopnyol<aurn Nzh, dm Tuhm telah
melebihl<an kclontan tubuh dmt per aw aknrurru (daripada

l<mnr Nzh itu). Maka ingatlah nil<:mat.nikmu y'.Jllah

ilpdy a l<frnw mendapt l<eben mhngan."

(Qs. Al A'raaf lZl: 68.691

Talcwilf irmanAllah:'.|ij@tlfutK\larc;tt2'Ffi
):tb:6f -&C 3yYi|z-si"Hs1.F,4S:, if H e ,bt{-f ;
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@ 5iS :S$ ;r i*r, Y;,:'*s$'{i-%. ;*s A t€;r; d fi u*"
ienyanpaikan atnanot-ananot Tuhanku kepadamu dan ahu

hanyalah pemberi nasihat yang tepercaya bagimu' Apakah hamu

[tidak percayal dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari

Tuhanmuyangdibawaolehseoranglaki.lakidiantaramuuntuk
memberiperingatankepadamu?Daningatlaholehkamusekalian
di waktu Allah meniadikan kamu sebagai pengganti-pengganti

bang berkuasal sesudah lenyapnya haurn Nuh' dan Tuhan telah

melebihhan kekuatan tubuh dan perawakanrnu [daripada kaum

Nuh ituJ. Maka ingaltah nikmat-nibrut Allah supaya kamu

me n d ap at ke b e r unt un g an)
.)- t,l-'t

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny a, ,$ c;)r'4J
,,Aht menyampaikan amanat-amanat Tuhanht kepadamlr," adalatr,

rrr{}u menunaikan hal itu kepada kamu wa}rai kaum. b#'{;\3" Do'

aht harryalah pemberi nasihat yang tepercaya bagima' " Maksudnya

adalah, Aku hanyalah pemberi nasihat kepadamu -dalam 
perintahku

kepadamu agar kamu beribadalr kepada Allah, bukan kepada selain-

Nya, yaitu sekutu-sekutu dan tutran-tuhan selain Dia. Perintatrku agar

kamumempercayaikudanapayangakubawakepadamudar.iAllah-.

Aku hanyalatr pemberi nasihat kepadamu. Terimalah nasihatku,

karena sesungguhnya aku orang yang dipercayakan membawa wahyu

AllahdanrisalatryangdipercayakanAllahkepadaku.Akutidak
mendustakan, tidak menarrrbah, dan tidak menggantinya. Aku hanya

menyampaikan apa yang diperintatrkan kepadaku'

"1125.&,r/ iEF; n12>t{'E s'#3 "Apattah

lramu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan

dari Tuhanmu yang dibawq oleh seorang lakiJaki diantaramu untuk

memberi peringatan kcpadamu?" Dia berkata, "Apakatr kamu tidak
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percaya jika Allah menurunkan watryu-Nya kepada seorang laki-laki
di antaxa kamu untuk memperingatkanmu dan memberi nasihat

kepadamu atas perbuatan yang kamu lakukan saat ini, yaitu kesesatan

yang sedang kamu lakukan, r:ntuk mengingatkanmu akan adzab Allatr
dan menyampaikan kabar menakutkan kepadamu akan hukuman

Allah."

d 13 ):tbi6L'&G.iyYi'-'Js "Dan ingattah oteh tramu

selralian di waldu Allah menjadikan lamu sebagai pengganti-

pengganti (yang berhtasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh." Dia

berkata, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah, ingatlah adzab yarllg

pernatr menimpa kaum Nabi Nuh ketika mereka berbuat maksiat

terhadap rasul mereka dan kafir kepada Ttrhan mereka. Sesungguhnya

Allah menjadikanmu pengganti mereka di atas permukaan bumi ketika

Allah membinasakan mereka dan menggantikan mereka denganmu di
bumi. Oleh karena itu, bertalcrralah kepada Allah agar jangan sampai

adzab'yatg s{tma seperti itu menimpamu sehingga kamu dibinasakan

dan diganti dengan kaum lain. Sunnatullah terhadap kaum Nabi Nuh

sebelum kamu akan menimpamu jika kamu melakukan perbuatan

maksiat dan kafir kepada-Nya."

'-rJ;.$;. ;;qfi A'€;fit " D an Tuhan t e l ah m e l e b i htran ke lant an

tubuh dan perav,akanmu (daripada kaum Nuh itu)." Maksudnya

adalatr, "Tuhan telatr melebihkan tubuhmu, lebih tinggi dan lebih

besar daripada kaum Nabi Nuh. Melebihkan perawakanmu daripada

perawakan kaum Nabi Nuh. Itu adalatr karunia Allah untukmu. Oleh

karena itrq ingatlatr nikmat dan karunia Allatr yang telatr melebihkan

tubuh dan perawakanmu daripada mereka. Bersyukurlatr kepada Allah

atas semua itu dengan ikhlas beribadah kepada-Nya dan meninggalkan
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perbuatan sylrik kepada-Nya, serta meninggalkan berhala-berhala dan

sekutu-sekutu

'o# Xil "supaya lcamu mendapat keberuntungan'"

Maksudnya adalatr: Agar kamu beruntung, hingga kamu kekal abadi

dalam karunia dan nikmat Allah di akhirat, serta berhasil memperoleh

apa yang kamu cari dari sisi-NYa."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalah:

14839. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang aya\ 6 ;i )X. b iGL'# itYi>$
,,Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waku Allah menjadikon

lramu sebagai pengganti-pengganti (yang berhtasa) sesudah

lenyapnya lraum Nuh," ba}rwa makrranya adalatr, kaum Nabi

Nuh telatr pergi, kemudian Atlatl mengganti mereka dengan

kaum setelah mereka.3ao

14840. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salarnatr

menceritakan kepada kami dali Ibnu Ishaq, tentang ayat,

d -ri )3. :D lTL'{34 iyYt?'Ji "Dan insattah oteh

t**u selalian di waldu Altah meniadilran lcamu sebagai

pengganti-pengganti (yang berhtasa) sesudah lenyaprrya

lraum Nuh," bahwa makrranya adalah, penghuni bumi setela}r

kaum Nabi Nuh.3al

340 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1509).
34t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1510)'
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Ahli takwil juga berpendapat seperti yang telatr kami sebutkan
tentang ayat, 'i.85. Di antara mereka yang berpendapat demikian
adalah:

14841. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat,'L);i.%;. ;;ul A,$$,,Dan Tuhan tetah
melebihkan lcehtatan tubuh dan permtakanmu (daripada
kaum Nuh itu)," ia berkata, "Maksudnya adalatr lebih dari
perawakan yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh..3a2

Lafazh fl li " Ntbrrot-ni hnat Ail ah," merupakan bent,k j amak.
Bentnk tunggalnya adalah 11 dengan huruf alif berharukat kasrah,
seperti lafazh.51. Ada juga pendapat yang berkata f seperti latazhui
dengan huruf alif brharukat fathah. Diceritakan secara mendengar
langsnng dari orang-orang Arab, batrwa lafazh y' seperti lata*_;+.
Makna lafazh i{ t.' aaaatr nikmat-nikmat.

Demikian menurut ahli takwil. Mereka yang berpendapat
seperti ini adalah:

14842. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kalni, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang aya! ifr ,;{t; yjps$
"Mako ingatlah nibnat-nibtat Altah supcya kamu mendapat
kebenmtungan,,' bahwa artinya adalah nikmat-nikmat
AIhh.343

3{2 Kami tidak menemukao atsar ini dalam referensi yang ada pada kami.313 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/l5lo) dan el B;gh"*i d"Iam Ma,alim At-
Taruil Ql49l).
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14843. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata "Makna lafazh, $1 :;1f, YiH$'Mala
ingatlah nibnat-nibnat Allah supnya kamu mendapat

kcberuntungan', adalatr nikmat-nikmat Allah''34

14844. Yunus menceritakan kepadaktl ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang aya! $1 i{r, lip';t "Mako ingatlah nilonat-

nibnat Atlah suprya kamu mendapat kcberuntungan," ia

berkata, *Makna lafazh iit; uaaat nikmat-nikmat Allah.'345

Abu Ja'far berkate: Kaum 'Aad adalah kaum yang sifatnya

telatr disebutkan Allah. Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka,

menyeru mereka kepada keesaan Allah, dan mengikuti apa yang ia

bawa dari sisi Allah.

Riwayat-riwayat tentang hal tersebut adalatr:

14845. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Mereka adalah anak'Aad bin Imram bin Aush bin Sam bin

Nuh."346

Mereka bertempat tinggal di sebuatr perut lembah di bumi

Yaman. Dari arah negeri Hadhramaut hingga ke oman. Ahli

talcwil yang berpendapat seperti ini adalah:

t4
345

36

Ibid.
Ibid.
Ibnu Athiryah dalanAl tvfirtors Al Waiiz Qt4l8)'
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14846. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, ia berkara, "sesungguhnya .Aad adalatr kaum yang
menetap di Yaman, yaitu di Ahqaf.,,3a7

14847. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdullatr bin
Abi Sa'id Al Khuza,i, dari Abu Ath-Thufail Amir bin
Watsilah, ia berkata: Aku mendengar Ali bin Abi Thalib
berkata kepada seorang laki-laki dari Hadhramaut, "Apakalr
engkau pernatr melihat bukit pasir berwarna merah yang
diliputi kilau cahaya merah, yang banyak terdapat pohon
Arak ftayu yang digunakan untuk siwak) dan pohon Bidara
di daerah anu di negeri Hadhramaut? Apakah engkau pernah
melihatnya?" la menjawab, .,ya wahai Amirul Mukminin.
Demi Allah, engkau telah menyebutkan ciri-cirinya seakan-

akan engkau pernah melihatrya.', Ali menjawab, ..Tidak,

akan tetapi pernah diceritakan kepadaku.', Orang dari
Hadhramaut itu lalu berkata, "Ada apa di sana wahai Amirul
Mtrkminin?" Ali menjawab, ,.Di sanalatr makarn Nabi
Hud.'348

14848. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkat4

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/385), dinukil dari Ibnu Abu Hatim.
Teksini tidak terdapat di dalamnya. Abu As-Su'ud dalam tafsirnya eDag dn
Asy-Syaukani dalam Fah Al Qadir (SD7t).
Al Bukhari dalam At-ToiHt Al Kabir (l/135) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(6/330).
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..Tempat tinggal kaum 'Aad dan kelompok mereka ketika

Allatr mengutus Nabi Hud kepada mereka adalatr AI Ahqaf,

kawasangurunpasiryangterletakdiantaraomanhinggake

Hadhramaut di Yaman. Meskipun demikian, mereka

menyebar ke selunrh penjuru bumi' Mereka mampu

menguasai penduduk burni karena kekuatan mereka yang

diberikan Altah. Mereka adalah para penyembatr berhalq

yangmerekasembahselainAllatl.Adaberhalabemama
Shada', Shamud, dan Haba'' Kemudian Allah mengutus Nabi

Hud kepada mereka. Dia berasal dari keturunan menengatr,

tapi posisinya mulia di antara mereka. Dia memerintahkan

mereka agar mengesakan Allah dan tidak menjadikan tuhan

lain selain Allah, serta tidak berbuat zhalim kepada orang

lain. Dia tidak memerintatrkan perintah larn 
-wallahu

q'lsv1- selain itu.

Akan tetapi mereka enggan melaksanakan perintahnya dan

justnr mendustakannya. Mereka berkata, 'siapakatr yang lebih kuat

daripada kami'? Hanya sedikit di antara mereka yang mengikuti Nabi

Hud, dan mereka terpaksa menyembunyikan keimanan mereka,

diantaranya yaitu seorang laki-laki dari kaum 'Aad bernama Martsad

bin Sa'ad bin Ufair. Ketika mereka terus melalnrkan perbuatan dos4

mendustakan nabi utusan Allah, banyak melakukan kerusakan di

bumi, melakukan tindakan kejam, dan membangun benteng-benteng

yang sia-sia tanpa.ada manfaatnya, Nabi Hud berkata kepada mereka,
' Bff @'"'ili'(:,'ip'"ir;13;@ i#'4t1' gs',fr|#
@ lr*$ Ai f5*@'*g ;*, 'Apalrah *amu mendiri*an pada

tiap+iaptanahtinggibangunanuntukbermain-main.Danlramu
membuat benteng-benteng dengan malaud supcrya kamu l@lul (di

dunia)? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai
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orang-orang kejam dan bengis. Malca bertalcwalah kepada Allah dan

taatlah lcepadalat.'(Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 128-l3l) ( S[ilj\3
Jjf 

"l@ <',":*.6'eY3 45 &(+jJ;r; -S-tQ i v)}Ai,\sL,
h(4!.,-;; A:jA *y'Kou* 'Aad berlcata, "Hai Huud, kamu tidak
mendatangkan kcpada kami suatu buloi yang nyata, dan lcami selali-
lrali tidak akan meninggallcan sembahan-sembahan knmi karena

perkataanmu, dan kami sekali-koli tidak akan mempercayai komu.

Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan knmi

telah menimpakan penyakit gila atas dirimu".' 'Artinya, apa yang

engkau bawa kepada kami ini hanyalatr penyakit gila yang telatr

ditimpakan tuhan-tuhan kami kepadamu karena engkau telah

mencacinya'. ;n$ !r* c@ tfriv+ra; 6 tj#66i $ OyiU
't4rr*vi'3;-u?iL;r.!, q.v Ksji;;i,1:F&ji) @ pj#t i#
@ i# +h I9 d" 'Hud meniawab, "sesungguhnya aht bersaksi

lrepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian balwa sesungguhnya

alat ber.lepas diri dari apa yang kamu persehttukan. Dari selain-Nya,

sebab itu jalankanlah tipu-dayamu semuanya terhadaplu dan

janganlah lamu memberi tangguh kcpadalat. Sesungguhnya alat

bertawalrol kcpada Allah Tuhanlu dan Tuhanmu. Tidak ada suatu

binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-

ubunnya- Sesungguhnya Tuhanht di atas jalan yang lurus' . (Qs. Huud

[ 1]: 53-56) Ketika mereka melakukan itu, Allah menahan hujan dari

langit selama tiga tahun sehingga mereka kesulitan."

Dia melanjutkan: Umat manusia pada masa itu, jika mereka

ditimpa musibah, maka mereka memohon kepada Atlah agar

dilepaskan dari musibatr tersebut. Permintaan mereka disampaikan di

Baitullah di Makkah, baik orang muslim maupun orang musyrik di

antara merek4 maka banyak orang berkumpul di Makkah. Mereka

berdatangan dari berbagai agama, dam semuanya mengagungkan
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Makkah. Mereka mengetahui keagungan dan kemuliaan kota Makkatt

di sisi Allah.

Ibnu Ishaq berkata, *Baitullah pada z-aman itu telatr diketahui

posisiny4 berdiri tegak. Demikian mentrtrt riwayat yang mereka

sebutkan. Pendudtrk Makkah pada saat itu disebut Rl Amaliq, karena

mereka adalah anak cucu emfiq bin Laudz bin Sam bin Nuh.

Pemimpin kaum el Amaliq pada saat itu seorang laki-laki bernama

Mu'awiyah bin Bakar. Ayahnya masih hidup pada masa itu, akan

tetapi ia telah dewas4 maka anaknya itulah yang memimpin kaumnya.

Para pemuka dan pemimpin Amaliq adalah para penjaga Baitullah itu.

Ibu Mu'awiyatr bin Bakar adalatr Kalhadatr, putri Al Khaibafi. Al

Khaibari berasal dari kaum'Aad.

Ketika hujan tidak turun dan mereka mengalami masa kemarau

panjang, mereka berkata 'Persiapkanlah utusan ke Makkah guna

memohon hujan unhtkmu, karena sesungguhnya kamu telah

mengalami kebinasaan'. Mereka pun mengutus Qail bin Antaz, Laqim

bin Hadzdzal da,j. suku Hudzail, utail bin Shadd bin Ad Al Akbar,

Martsad bin Sa'd bin Ufair (seorang muslim yang menyembunyikan

keimanannya), dan Jalhamah bin At Khaibari (parnan Mu'awiyatr bin

Bakar, saudara ibunya). Mereka juga mengutus Luqman bin Ad bin

fulan bin fulan bin Shadd bin Ad AI Akbar. Masing-masing membawa

beberapa orang dari kaumnya, sehingga jumlah mereka keseluruhan

tujuh puluh orang.

Ketika mereka tiba di Makkah, mereka singgah di rumatt

Mu,awiyah bin Bakar yang berada di tengatr kota Makkah, di luar

kawasan tanah haram. Mereka diterima dengan penuh penghormatan,

karena mereka para paman dan saudara misannya. Mereka menginap

selama safu bulan. Mereka meminum khamer, dan ada dua orang
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penyanyi milik Mu'awiyatr bin Bakar yang bemyanyi untuk mereka.
Perjalanan mereka selama satu bulan, dan mereka menginap selama
satu bulan. Ketika Mu'awiyah. melihat mereka terlalu lama berada di
Makkah, sedangkan kaum yang mengutus mereka mengharapkan agar
mereka dapat melepaskan musibah yang sedang menimpa merek4 ia
pun berkata, 'celakalatr paman-pamanku dan saudara-sudara misanku.
Mereka menetap di rumatrku, padahal mereka adalatr tamu-tamuku
yang singgatr di tempatku. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus
aku lahrkan terhadap mereka. Jika aku perintahkan mereka pergi
kepada orang-orang yang mengufus mereka, maka mereka pasti
menyangka aku mer:lsa berat menerima mereka bersarnaku.

Sementara itq kaum mereka sedang berada daram kesulitan dan
kehausan'.

Mu'awiyatr bin Bakar lalu mengadtrkan itu kepada dua orang
penyanyi miliknya. Kedua orang penyanyi itu lantas berkata,
'ucapkanlatr syair agar kami menyanyikannya. Mereka tidak akan
tatru siapa yang mengucapkannya. Mudah-mudatran itu dapat

menggerakkan mereka'. Mu'awiyatr bin Bakar pun mengucapkan
syair,

tlzq*{}t't Sa
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w,Atraistr$tt f fti €fi e
'Wahai Qail, celakalah engkau, bangkitlah dari tidurmu-

Semoga Allah mengiringkan avan kepada kita.

Menyiramkan air hujan ke bumi 'Aadiika mereka kembali.

Namun laum 'Aad sudah tidak jelas lagi pembicaraannya

Karena sangat haus, don tidak ada yang bisa lami harapkan

Baik orang yong telah renta mauPun anak'anak

Duluwanita mereka dalam keadaan baik

Namun sekarang mereka sangot menginginkan se suatu.

Kebuasan mendatangi merelco secara nyata

Dan tidok ada lagi onakpanah kaum 'Aad yang ditahtti

Sementara kamu di sini terus-menerus mengihtti hmva nafsumu.

Baik saat siang mauPun malam.

Sangat jelekutusonmu daripada utusan suatu kaum

Merelra tidok mendapat penghormatan dan kcselamatan'.ile

Ketika Mu'awiyah bin Bakar mengucapkan syair itu dan

dinyanyikan oleh dua orang penyanyi itu, dan mereka

mendengarkanny4 sebagian dari mereka pun berkata kepada sebagian

lainnya, 'Wahai kaum, kaummu mengufusmu agar kamu memohon

supaya musibatr ini dihilangkan dari mereka. Akan tetapi kamu belum

'n' Bait syair ini disebutkan dqlem Ma'alim At'Tanzil (21492 dan 493) dn Al
Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir (l/126). Malara latazln ;iV adalah

sangat menginginkan sesuatu.
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melakukannya. oleh karena itu, masuklatr ke Baitullah dan
mohonkanlatr hujan untuk kaummu'. Martsad bin Sa,id bin ufair lalu
berkata kepada mereka, 'sesungguhnya kamu tidak akan dapat
menurunkan hujan dengan doamu. Akan tetapi jika kamu taat kepada
nabimu dan bertobat kepadanya, maka hujan pasti diturunkan
kepadamu'. Saat itu ia memperlihatkan keislamannya. Jalhamah bin
Al Khaibari (parnan Mu'awiyah bin Bakar) lalu berkata ketika ia
mendengar ucapan Martsad itu, dan ia telah mengetatrui batrwa
Martsad telah mengikuti dan beriman kepada agamaNabi Hud,

,Yr'$fiti)+()
CJ;.t 3|.ri+it|!iti

,:;\'t* JT) br:,.a

cl t c . Q, ?. o '.

" )* u-: 61s cltt €-t) lf :6 i:'t7'
'Vl'ahai Abu Sa'id, sesungguhnya engkau berasal

Dari kabitahyang mulia, ibumu berasal dari kaum Tsamud.

Kami tidak akan taat kcpadamu dengan kcadaan kami sekarang ini.

Kami tidak akan melahtkan apa yang engkou inginkan

Apakah engkau perintahkan kami meninggallcan agamo pemberian

gurun pasir,

keluarga di balik benteng dan ritual ibadah?

Apakah kami hmus meninggalkan agama nenek moyang kami yang
mulia, yang memiliki pendapat, lalu kami ihtti agama Hud'?

Mereka kemudian berkata kepada Mu,awiyah bin Bakar dan
bapaknya, 'Tahanlah Martsad bin Sa'ad dari kami. Jangan sampai ia

,:; nzrt, t?.,ili
U,i g';ttv rU,

yt, ;,i1'7{t
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maju bersama-sama kami ke Makkah, karena ia telah mengikuti

agama Hud dan telah meninggalkan agama kita'.

Mereka lalu pergi ke Makkatr untuk memohon hujan bagi

kaum .Aad. Ketika mereka pergi ke Makkah, Martsad bin Sa'ad pergi

dari rumatr Mu,awiyatr bin Bakar dan berhasil menyusul mereka. [Ia

berkata, 'Jika mereka berdoa]3so kepada Allah, memohon apa yang

ingin mereka mohonkan'.

Ketika Martsad sarnpai kepada mereka, ia berdoa kepada Allatl

di Makkah, dan utusan kaum 'Aad juga sedang berdoa. Martsad

berkata 'Ya Allah, berikanlah permohonanku saja, jangan engkau

masukkan aku dalarn permohonan utusan kaum 'Aad'. Qail bin Ir

adalah pemimpin utusan kaum 'Ad, utusan kaum 'Aad itu berkata
.Ya Allatr, berikanlah kepada Qail apa yang ia minta. Jadikanlalt

permohonan kami bersama dengan permohonannya'. sementara itu,

Luqman bin 'Aad, salatr seorang pemuka kaum 'Aad tertinggal dari

mereka hingga mereka selesai berdo4 maka ia berdiri dan berdoa" 'Ya

Allah, aku datang sendirian kepada-Mu wrtuk memohon keperluanku,

maka berikanlah apa yang aku minta'. Qait bin Anz lalu berkata pada

saat berdoa, 'Ya Tuhan kami, jika Hud memang benar, maka

hrrunkanlah hujan kepada kami, karena kami telatr binasa'.

Terhadap hal tersebut, Allah menciptakan tiga awan untuk

mereka; putih, merah, dan hitam. Kemudian ada yang berseru dari

langit, .wahai 
Qail, pilihlah untukmu dan kaummu di antara awan-

awan ini,. Qail menjawab, 'Aku pilih awan hita6, karena awan hitam

350 Demikian tertulis dalam semua naskah manuslcip, juga dalam naskah yang

telah dicetak. Ia berkat4 "Aku tidak akan memohon apa-apa kepada Allah."

syaikh Mahmud syakir menambabkan kalimat, "Ia menyusul mereka sebelum

mereka berdoa."
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adalah awan yang paling banyak mengandung air'. Penyeru itu

berkata, 'Engkau telatr memilih awan kelabu yang gelap, maka tidak

seorang pun kaum 'Aad yang akan tersisa, baik orangfua maupun

anak-anak, semuanya akan dibinasakan, kecuali Al Ludziah Al Mahdi

-mereka 
adalah bani Laqim bin Haz.zal bin Huzailah bin Bakar,

mereka menetap di Makkah bersama paman-paman mereka. Mereka

tidak bersama kaum 'Aad di negeri mereka. Mereka adalatr kaum

'Aad yang lain dan keturunan mereka yang masih tetap kekal yang

berasal dari kaum 'Aad-. Allah pun menggiring awan hitam seperti

permintaan Qail bin Arrz, yarag di dalamnya terkandung adzab bagi
kaum 'Aad. Adzab itu menimpa mereka ketika mereka berada di
sebuah lembah bernama Al Mughits. Ketika mereka melihatny4

mereka gembira seraya berkata, (fi |re (Ji $'6'Inilah awan yang

alran menurunkan hujan trepada kami'. Allah berfirman, 6 3 J
W fl F6'Kr13@ pJ ,\i;Q.bo:* il#'@utran!) bahtran

itulah a{zab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu)

angin yang mengandung adzab yang pedih. Yang menghancurknn

segala sesuatu dengan perintah Tuhannya'. (Qs. Al Ahqaaf 146l:2a-
25) Artiny4 segala sesuatu yang Allah perintatrkan.

Orang pertama yang melihat dan mengetahui batrwa itu adalatr

angin, adalah seorang wanita dari kaum 'Aad yang bemama Mahdad.

Ketika mengetatrui secara pasti apa yang terkandung di dalam awan

itu, ia pun menjerit dan pingsan. Ketika ia tersadar, mereka bertanya

kepadanya, 'Apa yang telah engkau lihat wahai Matrdad'? la
menjawab, 'Aku melihat ffigltr, di dalamnya terdapat sesuatu seperti

panatr-panatr api. Di depannya terhadap seorang laki-laki yang

menggiringnya. Allatr menimpakannya kepada kaum 'Aad selama

tujuh malam delapan hari secara terus-menerus. Tidak seorang pun

dari kaum 'Aad yang tersisa, semuanya binasa. Nabi Hud dan orang-
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orang yang beriman bersamanya telah mengasingkan diri di sebuatr

benteng. Angin yang menerpa mereka hanyalah angin lembut yang

meniup kulit dan menyenangkan jiwa. Akan tetapi angin itu berjalan

mengadzab kaum 'Aad di antara langit dan bumi, serta melempari

mereka dengan batu-batu'.

Ketika utusan kaum 'Aad keluar dari kota Makkah dan

melewati Mu'awiyah bin Bakar dan bapaknya, mereka pun singgatr.

Ketika mereka sedang duduk-duduk di rumah Mu'awiyah bin Bakar,

tiba-tiba datang seorang laki-laki penunggang unta pada malam terang

bulan, dan saat itu telah berlangsung tiga malam turunnya adz-ab

kepada kaum 'Aad. Laki-laki itu memberitahukan musibah yang

menimpa kaum 'Aad. Mereka berkata kepadanya, 'Dimanakah engkau

berpisatr dengan Hud dan para satrabatnya'? Ia menjawab, 'Aku

berpisatr dengannya di tepi pantai'. Seakan-akan mereka meragukan

apa yang pernatr diceritakan Nabi Hud kepada mereka."

Hudzailatr binti Bakar berkata, "Demi Tuhan Pemilik Ka'bah,

sungguh ia telatr benar."35l

14849. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ashim menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Hassan

Al Bakri, ia berkata: Aku datang menghadap Rasulullah

SAW, aku melewati seorang wanita di Ar-Rabdzah- Wanita

itu berkata "Maukatr engkau membawaku kepada

Rasulullah?" fiku menjawab, "Ya." Lalu aku membawanya

hingga sampai di Madinah. Lalu aktr memasuki masjid. Saat

35r Al Fakihi dalam Afthbu Makhah (51137) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61332

dan 333).
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itu Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar. Bilal

tegak dengan pedang terselip di pinggangnya. Terdapat

banyak bendera berwarna hitam. Aku bertanya, "Ada apa

ini?" Mereka menjawab, eerfurr bin Al Ash tiba dari

peperangan." Ketika Rasulullah turun dari mimbamy4 aku

mendatanginya dan memohon izin kepadany4 beliau pun

memberikan izin kepadaku. Aku berkata, *Wahai Rasulullah,

ada seorang wanita dari bani Tamim berada di pintu. Ia
memintaku agar membawanya kepadamu." Rasulullatr SAW

berkata, "Wahai Bilal, berilah ia izin."

Wanita ittr pun masuk. Ketika ia duduk, Rasulullah SAW

bertanya kepadakq "Apokoh ada sesuatu antara kamu dengan boni

Tamim?" Aku menjawab, "Yq ada kekalatran perang terhadap

mereka. Jika menunrt engkau harus dibuat pembatas antara kami

dengan mereka maka aku pasti akan melakukannya." Wanita itu
berkata "Kepada siapakatr engkau akan menjatuhkan hukumanmu

wahai Rasulullatr?'Aku menjawab, eer{ku seperti orang berduka yang

membawa kematian. Aku telatr membawamu, sekarang engkau

berdebat denganku. Aku berlindung kepada Allah agar aku jangan

menjadi utrsan seperti utusan kaum 'Aad." Rasulullah SAW bersabda,

"Ada apa dengan utusan kaum 'Aad? " Aku menjawab, "Kaum 'Aad
jatuh di tangan para pemimpinnya. Mereka ditimpa musim kemarau,

lalu mereka mengufus beberapa orang untuk berdoa mohon agar

diturunkan hujan. Mereka mengutus beberapa orang laki-laki. Mereka

melewati rumah Bakar bin Mu'awiyatr, lalu Bakar memberi mereka

minum khamer dan dua orang penyanyi bernyanyi untuk mereka

selama satu bulan. Kemudian mereka pergi dari rurrah Bakar, dan

ketika sampai di btrkit Mahrah, mereka berdoa, lalu beberapa

kumpulan awan datang. Setiap kali kumpulan awan datang, ia berkata,
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"Pergilah ke tempat atlu." Hingga datang satu kumpulan awan, lalu

ada yang berseru kepada mereka, 'Ambillah awan berwama kelabu

pekat, jangan biarkan seorang pun dari kaum 'Aad'. Ia mendengar dan

berbicara kepada mereka, hingga adzab itu datang kepada mereka."

Abu Kuraib berkata: Abu Bakar berkata setelatr itu tentang

kisah kaum 'Ad, "seseorang yang datang kepada kaum 'Aad itu

datang ke bukit Mahrah, ia mendakinya seraya berkata" 'Ya Allatr, aku

datang kepadamu untuk orang yang tertawan, maka jadikanlah aku

bisa melepaskannya. Jika ada yang sakit maka jadikanlatr aku bisa

menyembuhkannya. Turunkanlah air hujan kepada kaum 'Aad

sebagaimana Engkau pernatr menurunkan hujan kepada mereka'. Lalu

beberapa kumpulan awan diangkat untuknya. Kemudian ia diseru,

'Pilihlah salatr sahr dari kumpulan awan itu'. Ia berkata kepada awan

rtu, 'Pergilatr kepada bani fu[an, pergilah kepada bani fulan'.

Kemudian lewat kumpulan awan hitam, ia berkat4 'Pergilah,kepada

kaum 'Aad'. Kemudian ia diseru, 'Ambillah awan kelabu yang pekat.

Jangan biarkan kaum 'Aad walau seorang pun'. Ia bericara kepada

mereka. Para utusan ittr sedang minum-minum di rumah Bakar bin

Mu,awiyatr. Bakar bin Mu'awiyah tidak ingin menyampaikan hal itu

kepada mereka karena mereka sedang berada di rumatrnya dan mereka

sedang menyantap makanan yang ia berikan. Kemudian ia

mengingatkan mereka dengan nyanyian."352

14850. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Zatdb16

Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam Abu

Al Mundzir An-NatMi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ashim menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il,

352 Ahmad dalan Al Mttsnad (3/481482).
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dari Al Harits bin Yazid Al Balci, ia berkata: Aktr pergi untuk

mengadukan Al Ala bin Al Hadhrami kepada Rasulullatr

SAW. Aku melewati Rabdzah lalu ada seorang wanita tua

tertinggal di tempat rttl ia berasal dari bani Tardm. Ia berkata,

"Wahai hamba Allab aku ada keperluan dengan Rasulullalt
maka sudikah engkau membawaku kepadanya?" {t5u
kemudian membawanya hingga sampai di Madinah. Saat ihr di
lvladinah terdapat banyak bmder4 maka aku bertanya *Ada

apa dengan mereka?'Me,reka menjawab, "Rasulullah SAW
akan mengutru Amr bin Al Ash sebagai pemimpin perang."

Aku duduk hingga mereka selesai.

Rasulullah SAW kernudian merrasuki rumahnya +tau ia
berkata: Rasulullah SAW me,naiki heuran tunggangannyr.
Alor prm memohon izin kepada beliau, dan beliau memberi
izin^ fiftu masuh lalu aktr duduk. Rasulullah SAW kemudian

berkata kepadaku, "Alnkah antua kanu dengan boni Tamim

ada sesudtt?" Aku menjawab, "Ya. Mereka kalah perang.

Aku melewati kawasan RaMzah, lalu ada seorang wanita tua
dari bani Tamim tertinggal di sana Ia memintaku agar

membawanya kepada engkaq dan sekarang ia berada di
pinhr."

Rasulullah SAW iziq maka wanita itu masuk.

Aku berkafi4 "Wahai Rasulullab buatlah pemisah antara lcami

dengan bani Tamim." Wanita inr marah dan gelisall seraya

berkat4 "Kemanakah kemaratranmu akan tertuju wahai

Rasulullah?" .1{rl berkatq :rdh --sebagaimana ia ucapan

pertama kali- orang yang bersedilg yang membawa musibah.

Aku merrbawa wanita ini, aku tidak menyangka batrwa antara

aku dengan dia ada pemusuhan. Aku berlindrmg kepada Allatr
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dan Rasul-Nya agar jangan mexljadi seperti utusan kaum 'Aad."

Rasulullah SAW lalu bertany1*Afu apa dengan utusan koum

'Aad?" Alu menjawab, "Adzab turun disebabkan utusan

mereka. Saat itu kaum 'Aad sedang mengalami musim

kemarau. Lalu mereka mengutus Qail sebagai uhrsan. Ia

singgatr di rumah Bakar. Bakar memberinya minum ltramer

selama satu bulan dan dua orang penyanyi yang bemyanyi

untuknya. Kemudian ia perg ke bukit Mahrah. Ia bersenl 'Aku

datang untuk orang yang sakit, maka jadikanlah aku bisa

menyembuhkannya Aktr datang untuk orang yang ditawarl

maka jadikanlah aku bisa melepaskanqya. Ya Allah,

tunurkanlatr hujan kepada kaum 'Aad sebagaimana Engkau

pematr menurunkan hujan kepada mereka" Awan hitam

melewatinya, lalu ia dipanggil, "Ambillah awan kelabu pekat

Tidak akan tersisa dari kaum 'Aad walau seorang pun." Wanita

itu berkata "Janganlatr engkau seperti utusan kaum 'Aai[."

Menunrt riwayat yang sampai kepadaku, Allah mengirim

angin kepada mereka hanya seperti angin yang lewat di

(lubang) cincinku ini.353

Abu Wa'il berkata, "Demikian riwayat yang sampai kepadaku."

14851. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, $t3?ifrlty-il;j|-3lr'$i6 re Jv
!:ia $y"Don (kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad

saudma mereka, Hud. Ia berkata, 'Hai laumht, sembahlah

353 Ahmad dalarn Al Musnad (31482) dan Al Bukhari dalam At-Tafsir (4828) socara

ringkas.

@r



SurahilHraaf

Allah, sel@li-kali tidak ada tuhan bagimu selain dari-Nya,.-
(Qs. Al A'raaf [7]: 65) Allah mengutus Nabi Hud kepada
kaum 'Aad. Ia memberikan nasihat dan memperingatkan
mereka akan kisatr yang disebutkan Allah dalarn Al eur'an.
Akan tetapi mereka mendustakannya dan kafir kepadanya.

Mereka memintanya agfi diturunkan adz:rb kepada mereka.
Ia menjawab permintaan mereka, .rA-jtt Kl$S i,t -u,lflt 6t
"Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi
Allah dan aht (hanya) menyampaitran trepadamu apa yang
aku diutus dengan membawanya.', (es. Al Ahqaaf p6l:23)

Ketika kaum 'Aad kafir, mereka ditimpa kekeringan, sehingga
mereka sangat kesulitan menghadapi bencana itu, karena Nabi Hud
mendoakan itu terhadap mereka. Kemudian Alrah mengirim angin
yang membinasakan kepada mereka, yaitu angin yang sangat kencang,
sehingga tidak bisa membuat terjadinya penyerbukan pada pepohonan.
Ketika mereka melihat angin itu, mereka berkata W |re $i $,6
"Inilah qw(m yang akan menurunkan hujan kepada kami.u (es. Al
Ahqu.f la6l:.2$. Ketika angin kencang itu mendekati mereka, mereka
lihat unta dan orang-orang beterbangan di antara langit dan bumi
disebabkan angin itu. Ketika mereka menyaksikan itu, mereka pun
berkata, *Masuk ke dalam rumah."

Ketika mereka memasuki rumah, angln itu juga ikut masuk
dan membinasakan mereka di dalamnya, kemudian mereka
dikeluarkan dari dalarn rumah. Angin kencang itu menimpa mereka
pada hari ,-iJ (natras). Makna nahas adalah pesimis. Maksud kata

#adalah adzab itu tedadi secara terus-menerus: 76 '#t )g &
Y#"Selama tujuh malam dan delapan hari terus-menerzs,,, (eslAl
Haqqah [69]: 7) yakni: Angrn itu membinasakan semua yang
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dilewatinya. Ketika angin itu mengeluarkan mereka dari dalam rumah

mereka, Allah berfirman: "i6 U "Yang menggelimpangkan

manusia" yakni: Mengeluarkan manusia dari dala6 rumatr mereka

#,F 3r;L1 {8"Seakan-akan merelca polak hrma yang tumbang:'

(Qr. n Qarnar $al 2O). Seperti pohon kurma yang dicabut dari

pangkal akamya. Mereka berguguan.

Ketika Allah membinasakan merek4 Allah mengirim burung

hitam kepada mereka yang memindalrkan mereka ke laut. Itulatl

makna firman Allah, W Jytj-'| l# "Maka iadilah merekn

tidak ada yang kclihatan lagi trccuali (bekas-bekas) tempat tinggal

mereka:'(Qs. Al Ahqaaf 146l:24'25). Setiap angin yang keluar pasti

dengan ukuran dan takaran tertentu, kecuali pada hari itu angrn keluar

tidak menurut takarannya. Bafikan para malaikat penjaga tidak

mengetafuui kadar angin saat itu. Itulatr makna firman Allah, i6 rt
@ *y Fp gt'14 "Adapun kaum'Aad maka mere&a telah

dibinasakan deigan angin yang sangat dingin lagi amat kcncang."

(Qs. Al Haqqah t6gl: 6). Makna latazh ;F adalatr angin yang

memiliki suara yang keras.3sa

cco

f;'-itlb6"l:€tiG;ii33-64fl1
'4ili$i (L (3 uy--6 # L" tTi'Wr.

"Mq el<,o b (,/:l,ata r' Ap al<ah l<frnuu datutg lnp odo l&tr.i, dgar

k;rrmilwrrya rnenyanbah Nldh saia dmt meninggalkm apa

351 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1508 dan 1509), dalam dua alsar.
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y orJg bias a disertolh oleh b ap ak b ap ak l<nnri? Mdl<n
dntandl<frrJlah adz& yor,8 l<affru oncantl<mr lnpada l<rnni iika

l<frnau tennastk uang. or(mg y aflg be1f,r' ."
(Q.. AI A'raaf [7]: 70)

Takwitfi rmanAIIah:6LLt13ajq,i.3-:r.ifi A-6,4ftr6
@ A4tzti'n & oL-6f - qqlTisV(,t1,'-'; (Mereka berkata,

"Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah
Allah saja dan mcninggalkan apa yang biasa disembah oreh bapak-
bapak kami? Maka datanghanlah adzab yang kamu ancamkan
kepada kami jika konu termasuh orang4rang yang benar.rr)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "[Kaum 'Aad berkata

kepada Nabi Hud],355 'Apakah engkau datang kepada kami untuk
mengancam kami dengan hukuman dari Allah atas agama yang

sedartg kami laksanakan, dEfi kami hanya menyembatr Allah, agar

kamu tulus ikhlas taat kepada-Nya dan meninggalkan ibadah kepada

tuhan-tuhan serta berhala-berhala yang telatr disembatr nenek moyang

kami, agar kami melepaskan diri dari semua itu?! Kami tidak akan

melakukan itu. Kami tidak akan mengikuti seru:rnmu. Datangkanlatr

hukuman dan adzab yang engkau janjikan jika kami tidak mengesakan

Allah dan karena kalni beribadah kepada berhala-berhala selain Allah,
jika engkau memang benar-benar tergolong orang-orang yang benar

atas ucapan dan janjimu itu'.'

coc

355 
[afimat dalam kurung yang terdapat dalam naskatr manuskrip adalah 116 iJri
ij, a* yang benar 

"aufuU 
>.rrg t"Un kami tuliskan, yang kami kutip dari naskah

manuskrip lain.
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O;;fi U r*a ;Y-t5Nii6"g:I"U
"Iaberlata, 'Szngguh ildah pastilloltrau al<flr. ditimpa

adzab dsr. l<efiorahfrn dmi Tuhanfiru' . Apal<ah l<f,tttu

selcalian rwnn& bqbantah dengmt al<u tentang fldnw.ncfifitt
(berhala) y arJg l<frnw beserta rwrlek rrr.uy (mgnw

menannlcanrrya.PadahalNlahsel<ali'lcalifidak
merwffunl<rrn}ruiiah unfiik iar? Mo}u tungalah (adzab iat),

sesulggNttmya alcu iuga termasu,k orcmg yang m.erunggu

bersamal<amtt."

(Qs. Al A'raaf Ul: 7l)

Takwit firman Allah:'U3,9| t!&; n ?4; ;3; b J(t

}ffi ar6,'rt die $:{it:, AY*" -rr5 
-}-:*J+g:l

@ <t-+Fi '$ 14' aytfli;E (Ia berhata' "sunsguh sudah

pasti kamu akan difimpa adzab dan kemarahan dari Tuhanmu."

Apahah kamu sehalian hendak berbantah dengan aku tentang

nama-nama [berhalal yang kamu beserta nenek moyangmu

menartakannya. Padahal Allah sehali-kali fidak menurunkan

hujjah untuh itu? Moka tunggulah [adzab ituJ, sesungguhnya aku

juga termasak orang yang menunggu bersama kamu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Hud berkata kepada

kaumnya, 'Adzab dan murka Allah telah layak menimpamu'-"

4J *q1'W3 Gt# n ralc'€' 3i i6

u$,{ifi $3(, $Tvr, A Y #" # -;
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Menurut riwayat yang disebutkan kepada kami, Abu Amr bin
Al Ala menyatakan batrwa makna lafazh',*}i aan frji sama saja.

Huruf dalam kata ini dibalik, hwuf szn dibalik menjadi zoy.

Sebagaimana huruf ta' dalam lafazin L- aiUait menjadi sin, yarrg
berasal dari !r:ri. Juga sebagaimana Ufazl3:;.j d*, ''r';.; Sehin
itu, sama seperti yang disebutkan oleh seorang penyair,356

?6t?Yti; /. )# .,>tj,i.rt ,C'i' 
'?tl

o lr't:e\fil
"Semoga Allah memuliakan bani Asy-Sya'lat.

Amr bin Yarbu adalah orang yang lryak untuk itu

Mereka bukan orang yang menjaga kehormatan dan kecerdasan.,tsS7

Maksud lafazh c.rrir 6a1n6 !"r3'r, sedangkan maksud lafazh
crtif adalah',rr 1, huruf sin dibalik menj adi ra'.

Sebagaimana syair Ru'batr berikut ini,

i:)rri,S tlt3,p
"Kami telah melihat berapa banyak orangyang htat.

Ifumi redam tipu-dayanya dengan kcmurknan. "i5E

Beliau adalah ulya bin Arqam, sebagaimana disebutkan oleh Abu zaid dara.rrr
An-Nawadir (hal. 104).
Bait syair ini disebutkan dalam Al Amali karya Abu AIi Al eali (hal. 873) dan
Ash-Shahibi /i Fiqh Al-Lughah karya Ibnu Faris (hal. 134). Keduanya
menyebutkan dengan lafaztr c.r:AilJt ,jl at S [ ,,Semoga Allah menjelekkan
Bani Asy-Sya'lat."
Ini merupakan bait syair yang dilutip dari kumpulan syair yang panjang. Teks
awalnya yaitu:

.t o . . -^7.qy *lt U 6-Yt lJ F

357

u.*'n:eir



Tafsir Ath:fhafuri

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Makna

lafazh;zlr aaaah kemurkaan'"

14852. Al Mutsanna menceritakan itu kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, $rLfi'et j.j,JG

3'*r. !f<i; "Ia berpata, 'sungguh sudah pasti kamu a*an

ditimpa adzab dan kemarahan dari Tuhanmu"" ia berkata"

"Maknanya adalah kemurkaan."35e

Firman Allah, $:fit:, A1 GP?'" ;A =: cij#r
"Apalrah lramu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-

nama (berhala) yang kamu beserta nenek moyangmu

menamaftannya." Maksudnya adalatr, apakatr kamu membantahku

tentang nama-rulma yang kamu berikan kepada berhala-berhalamu

yang tidak bisa menimbulkan mudharat dan manfaat itu? f {{V:t }A
'g:f"U u q ';iil di "Yorg kamu beserta nenek moyangmu

mznamalrannya, padahal Atlah sekali-tali tidak menurunkan huijah

untuk irz?,, Maksudnya adalah: Tidak ada alasan yang bisa kamu

jadikan hujjah untuk menyembah berhala-berhala itu, karena ibadah

"*.'tl.ri,et 
* ),b ii37r t'

"Wahai or ang yang tidak mengerti nafsu'

iangan englcatt tahtti aht dengan ult yang menggigit'

Ticlak ada pendebat yangbisa memaksa'

Biukon aht, ia telah minghabisi orang yang tidak berawrlak mulia.

Lafa^syair ini ada dalam Diwan Ru'bah:

*.'iu.t:tS ai''rt\t 'it f*'e i',uitj16
,,Tindalcan komi terhadap orangyang memiliki banyak kekuatan.

Kami redam tipu-dayanya dengan kemurkaan'"

Lihat Ensiklopedia Elektonik, Lembaga Budaya Abu Dhabi, Diwan Ru'bah-

"'Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/l5l l).
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itu hanya dilakukan kepada Dzat yarg bisa memberikan manfaat dan

mendatangkan mudharat, memberikan balasan pahala atas ketaatan

dan memberikan hukuman terhadap perbuatan maksiat, memberikan

dan menatran rezeki. Sedangkan benda-benda seperti batu, besi, dan

tembaga, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudharat, kecuali

dijadikan sebagai peralatan. Tidak ada alasan bagi orang yang

menyembah semua itu selain Allah, karena Allah tidak pernah

memberikan izrr^ untuk menyembah semua itu. Allalt hanya

memerintahkan agar menyembah-Nya dan mengikuti perintatr-Nya.

Allah hanya mengizinkan menyembah-Nya untuk mengharapkan

manfaat dan menolak mudharat, baik yang akan datang dalam waktu

segera maupun tertunda. O4*-5 G ra4, al tllii| "Malca

tunggulah (adzab itu), sesungguhnya aht juga termasuk orang yang

menunggu bersama kamu" Aku bersama-sama denganmu menunggu

hukum Allah itu. Juga ketetapan Allah terhadap kami dan kamu.

ccc

liiL-"jj36ffi1;6t*tia<rJt5i*/V
<429'\\rc'Wh

" Merl<n Kmni selamatlrart Hud b esqta or cmg- or (mg y orrrg

bersamarrya dnrgan ralwwt yorttgbesar ilmiKani, ilflrJ
I<ami turnpas orang-or(mg yottg mcn&ls,tal<m aydt.aydt
Karf,,, dfrrr tiaddah mereka orcmg.or(mg yarJgberirnoln,"

(Qr. Al A'raaf l7l: 721
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@
Hud

rakwil firman Allah: liflfi;q to, fr O-$V'"*f'
<-r-9|i \j( \i:t@!",1534 'uii lrrti*o Kami setamatkan

beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang

besar dari Kami, dan Kami tumpas orang-orang yang mendustakan

ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: Kami selamatkan Nuh

dan orang-orang yang bersamanya yaitu para pengikutnya yang

beriman dan mempercayai seruannya agar meng€sakan Allah dan

meninggalkan tuhan-tuhan dan berhala-berhala. i-$i i;; A;i6 l*-r,
\r$9, li"JL.Dengan rahmat yang besar dari Kami, dan Kami

tumpas orang-orang yang mendustaftan ayat-ayat Kami,' maksudnya

adalah: Kami binasakan orang-orang yang mendustakan kaum Hud

dengan hujjah-hujjatr Kami, hingga orang yang terakhir di antara

mereka. Tidak ada yang Kami sisakan dari mereka walau seorang pun.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

14853. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman etiarr, wI,,11iL:r-5i il;$:i"Dan Kami

tumpas orang-orang yang mendustakan oyat-ayat Kami,"

bahwa maknanya adalah, "Kami musnahkan orang-orang

yang mendustakan ayat-ay atKami."35o

Sebelumnya telatr kami jelaskan makna ayat, i-$i ,.r2rt 3):''8
W *Mapa orong-orang yang zhalim itu dimusnahlran sampai pe

akar-akarnya.,' (Qs. Al An'aam [6]: a! lengkap dengan berbagai

argumentasinya. Oleh sebab itu, tidak perlu diulang lagi'

30 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/l5l l).
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Firman Allah, A"i 13( f; ,,Dan tiadalah mereka orang-
orang yang berimon," maksudnya adalah, mereka tidak mempercayai
Allah dan Hud rasul-Nya.

cco

[Kami telah mengutusJ kepada kaum Tsamud saudara mereka
Shaleh. Ia berhata, "Hai haumhu, sembahlah Allah, sekali-kali

3; HvXrt VJil ;fr JC'LA' 16 ;# gts

S'o;( -r+6:"9; gry rU iL4 33 "W 
AL

;46;'3 { t )Ifi n5 e bt 6i:i\r, H
'4lt:t;#fq

"Dan (Karni talah menguhrc) lnpodol<mff. Tsanrud
s audm a mer elra Shaleh. Ia b erlr"ata r' H ai l<fiffirku,

smrhahlah Allah, sel<ali.lcali tidok ada Tulwt bashnu
seloin.Nya. Senrnggzhrrya telah datmgbukti yarJg nydtd
l<cpado,'mu dmi Tuhztrvtw. Untabetinn y',Jllah ini menjadi

tandfl bagimu, mal<n biarl<mrlah Dia mal<mr di hmi y'^Jrlah,

dmt jangartlahl<frnw menggcmggutrya dmgan g(mggudn ctpd
pun, (ymslcmenanya) lcmru alwn ditimpasilcsaon yang

peilih;' (Qr. Al A'raaf Ul-731

rakwir firuan Alrah:../iri b# +frJ(iw i6'* lv'# {,.t6 "y'S-i; * g tr;t *7*' *} + fiv
@ rJi [{i{'fg' ;4
'A;,rtl";,E+$-$jt 14
@ rJi [{i{'i:$' ;4s}:i:tt ;fr dJe iLu 6,;,i'zit'* 1Do,
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tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang

bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu Unta betina Allah ini

menjadi tanda bagimu, maha biarkanlah Dia makan di bumi Allah,

dan janganlah hamu mengganggunya dengan gangguan aPa pun,

lyang karenanyal hamu akan ditimpa sihsaan yang pedih.")

Abu Jatfar berkata: Allatl berfirman, "Kami telatr mengutus

kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shaleh."

Tsamud adalah Tsamud bin Ghatsir bin Iram bin Sam bin Nuh.

Beliau adalah saudara Jadis bin Ghatsir. Tempat tinggd mereka

adalatr daeratr bebatuan yang terletak di antara Hijaz dan Syam, ke

arah Wadi Al Qura dan sekitarnya. Makna ayat ini adalah, "Kepada

kaum Tsamud Kami utus saudara mereka, Shaleh."

Kata i# dalam bentuk mamnu' min ash-sharf,karena i;3
adalatr nama kabilatr, seperti JS;.

Allah berfirman, ll;S pl U H v 1rt V-5 ,:ji "Hat

lroumku, sembahlah Allah, selcali-kali tidak ada tuhan bagimu selain-

Nya." Maksudnya adalatr, Nabi Shaleh berkata kepada kaum Tsamud,

"Wahai kaumku, sembatrlah Allah Yang Maha Es4 yang tiada sekutu

bagi-Nya. Tidak ada tuhan lain bagimu yang boleh kamu sembah.

Telatr datang bukti nyata dan keterangan yang jelas kepadarnu dari

Tuhanmu atas kebenaran perkataanku dan hakikat yang aku serukan,

yaitu agar tulus ikhlas mengesakan Allah. dan hanya beribadatt

kepada-Ny4 bukan kepada selain-Nya. Percaya bahwa aku adalatr

rasul utusan-Nya. Telah datang kepadamu penjelasan tentang

kebenaran ucapanku ini dan hakikat yang aku bawa kepadamu dari

sisi Tutranku. Tanda kebenaranku adalatr unta ini, yang telah

dikeluarkan Allah dari anak bukit sebagai bukti kebenaran kenabian
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dan ucapanku. Kamu telatr mengetahui bahwa itu merupakan sebagian

mukjizat yang hanya mampu dilakukan atas kehendak Allah."

Menurut riwayat yang sampai kepadaku, Nabi Shalih

memberikan bukti akan kebenaran kenabiannya kepada kaumnya

berupa keluarnya unta tersebut, karena mereka meminta bukti dan

tanda akan kebenaran ucapannya. Ahli takwil yang berpendapat

seperti ini dan penyebab kaum Nabi Shaleh membunuh unta tersebut

adalatr:

14854. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&rraz,z,aq memberitakan kepada kami, ia berkata: Israil

memberitakan kepada kami dari Abdul Aziz bn Rafi, dari

Abu Ath-Thufail, ia berkata: Kaum Tsamud berkata kepada

Nabi Shaleh, "Tunjukkanlatr bukti kepada kami jika engkau

tennasuk orang-orang yang benar." Nabi Shaleh berkata

kepada mereka, "Pergilah kamu ke anak bukit." Mereka pun

pergi. Tiba-tiba mereka melihat anak bukit itu membuncit

seperti perut binatang yang sedang hamil. Kemudian unta itu

keluar dari tengatr anak bukit tersebut. Nabi Shaleh berkata,

;A5;'3 { i jf ,FJ e jLE 1i:s',ar iL4 fi ',i5( -ry
A: 4(i {LV "(Jnta betina Allah ini meniadi tanda

bagimu, maka biarkanlah Dia makan di bumi Allah, dan

janganlah kamu mengganggunya dengan gongguan apa Wn,
(yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaanyangpedih."

Firman Allah, @ lfr i- i} il; l.a 6 r;e -r,r; Jv
*Shaleh menjawab, 'Ini seekor unta betina, ia mempunyai

giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran
pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu'." (Qs.

Asy-Syu'araa' [26]: I 55).
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Ketika mereka bosan terhadap unta itu, mereka pun

menyembelihnya, maka Nabi Shaleh berkata kepada mereka, AW

";tkb 
UA:"iV\'X p-r.t3 "Bersutrariatah tramu sekatian

di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janii yang tidak dapat

didustakan " (Qs.Huud Il]: 65)

Abdul Aziz berkata: Seorang laki-laki lain menceritakan

kepadaku bahwa Nabi Shaleh berkata kepada mereka, "Sesungguhnya

tanda adzab itu adalah, pada pagi esok harinya terlihat warna merah,

pada pagi hari kedua terlihat warna kuning, dan pada pagi hari ketiga

terlihat warna hitam. Mereka ditimpa adz-ab pada waktu pagi. Ketika

mereka melihat itu mereka pun siap menghadapinya."3sl

14855. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, VJ;i. i6;* JS"Don (trami telah

mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka shalih," ia

berkata, "sesungguhnya Allatr mengutus Nabi Shaleh kepada

kaum Tsamud. Ia menyeru mereka" akan tetapi mereka

mendustakannya. Ia berkata kepada mereka seperti yang

disebutkan Allah dalam Al Qur'an. Mereka meminta agar

Nabi Shaleh memberikan bukti, maka Nabi Shaleh

memberikan bukti keluarnya unta dari anak bukit. Unta itu

memiliki jatatr air minum sendiri dan mereka pun memiliki

jatatr air minum sendiri pada hari tertentu. Nabi Shaleh

berkata, ;At1,fis i't "ifr ,$ e iLu 6i:i 'Matra

bimkanlah dia malan di bumi Allah, dan ianganlah kamu

36r Abdurazzaq dalam tafsirnya Ql82) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(snstz).
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mengganggunya dengan gangguan apa pun,.Mereka semua

mengakui itu." Itulatr makna firman Allah, W:6 tr:*t
{iLl'& 5J;i *tttatra mereka telah Kami beri petunjuk tetapi
mereka lebih menyulcai buta (kesesatan) daripada petunjuk.,,
(Qs. Fushshilat [41]: 17).

Akan tetapi, mereka mengakui itu karena sifat kemunafikan
dan taqiyah. unta itu memiliki jatatr air minum sendiri. suatu hari
unta itu meminum air, kemudian ia berjalan di antara dua bukit ftedua
bukit itu mengasihi unta itu). Pada kedua bukit itu terdapat jejararya

hingga saat ini. Kemudian unta itu datang, ia berhenti di tempat
mereka, mereka memeratr susunya, kemudian meminumnya. Susunya

memancar deras. Pada saat mereka meminum air ifu, unta itu tidak
datang kepada mereka. Unta itu memiliki anak.

Nabi Shaleh berkata kepada mereka, "sesunggtrhnya telatr

terlahir pada bulan ini seorang anak laki-laki, dan kebinasaan kamu
beradadi tangannya." sembilan orang anak lakiJaki terlahir di antara

mereka pada bulan itu. Mereka menyembelih anak-anak itu.
Kemudian terlatrir anak kesepuluh, akan tetapi bapalarya enggan

menyembelihnya, karena sebelunrnya ia belum memiliki anak. Anak
kesepuluh itu berkulit kemeratran dan memiliki mata berwarna biru. Ia
tumbuh sangat cepat. Ketika ia melewati orangtua dari sembilan anak
yang telhh disembelih itu, mereka melihatnya seraya berkata, *Andai

anak-anak kita masih hidup, tentu mereka menjadi seperti ini.,,
sembilan orang tua itu marah kepada Nabi shaleh karena ia telatr

memerintahkan mereka untuk menyembelih anak-anak mereka. Allatl
Ialu berfirman (tentang meryka), (,.ry:'jf i{:Vl;4q j;UWg
<;r*4ilfi -rfl 4*:,6j..j" *iirsumpahtah tromu dengan nama

Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-
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tiba beserta lceluarganya di malam hari, kcmudian kita katakan

lrcpada warisnya (bahwa) kita tidak rnenyaksikan kematian

l<eluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang

benar." (Qs. An-Nani l27l:49). Mereka berkata, "Kita pergi' Orang

banyak akan melihat batrwa kita telah pergi dalam suatu perjalanan.

Kemudian kita beristiratrat di dalam gua. Ketika malam tiba, pada saat

Shaleh pergi ke masjid, kita akan datang membunuhnya. Kemudian

kita kembali ke gua dan menetap di sana. Setelah itu kita kembali dan

berkata 4;4 $ .16 4\{, (4 Y 'Kita tidak menvapsilan

lrematian lreluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang

yang benar'. Mereka pasti mempercayai kita, karena mereka tahu kita

telah pergi untuk suatu perjalanan."

Mereka pun bergerak pergi. Ketika pada malam harinya, saat

ingin pergi dari gua ternyata dua itu runtuh menimpa mereka. Itulah

firman A[ah, 6r*ra*; ejS 46:#-5 '4'$-yt"t5$
,,Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat

lrerusalran di mula bumi, dan mereka tidak berbuat kebailtan'" (Qs'

An-Naml [27]: a$.Hingga ayat, tS A;Z'^3; <rZ 4{-J36
@ e# ;f;i; iFU', 

,,Matra perhatikanlah betapa sesungguhnya

akibat *oiro, mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka

dan lraum mereka semuanya -" (Qs. An-Naml [2T: ag)

Kemudian anak yang terlahir kesepuluh itu tumbuh sangat

cepat dan menakjubkan. Ia duduk bersama orang-orang yang minum

air pada hari itu. Mereka ingin mencampur air minum itu dengan air

minum mereka, padatral hari itu adalah jatah minum unta tersebut'

Mereka dapati air itu telah dimiilrm unta tersebut, maka mereka

marah dan berkata tentang unta itu, "Apa yang akan kita lakgkan

terhadap susu unta ini? Andai kita mengambil air ini dan kita berikan

cl
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kepada hewan ternak dan lahan pertanian kita, tentu itu lebih baik bagi

kita." Anak itu berkata, "Maukan kamu aku sembelihkan unta itu
unfukmu?" Mereka menjawab, "Ya." Mereka telatr memperlihatkan

keyakinan mereka. Lalu anak itu datang kepada unta itu. Ketika unta

itu melihat anak itu, unta itu ketaktrtan dan lari, maka anak itu
bersembunyi di balik batu besar tempat biasa unta itu lewat. Anak itu
berkata, "Usirlah unta itu ke arahku, usirlah unta ifu ke arahku."

Ketika unta itu mendekatiny4 mereka memanggil anak itu, "Lakukan

segera!" Ia pun menyembelih unta itu. Itulah makna firman Allah,

@ ';S Jb6 i;1,l;36 "Makn meretra memanggit kawannya, lalu
kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya." (Qs. Al Qamar

ls$:29)
Saat itu mereka memperlihatkan dengan jelas tentang perkara

mereka. Mereka telatr menyembelih unta itu. Mereka telatr melanggar

perintatr Tuhan mereka dengan sikap yang melampaui batas. Mereka

berka@ "Watrai Shaleh, datangkanlah kepada kami apa yang telah

engkau janjikan." Sebagian mereka ketakutan dan datang kepada Nabi
Shaleh untuk memberitahukannya batrwa unta itu telatr disembelih.

Nabi Shaleh berkata, crr{ku harus mendapatkan anaknya." Mereka pun

mencari anakny4 mereka menemukannya di atas gundukan tanah.

Mereka ingin mengambilnya, akan tetapi anak unta itu terangkat

melayang ke atas langit, sehingga mereka tidak mampu

mengambilnya.

Anak unta itu pun mengadu kepada Allah. Allah lalu

mewatrytrkan kepada Nabi Shaleh agar membiarkan mereka

bersukaria di rumah mereka selama tiga hari. Nabi Shaleh pun berkata

kepada mereka, i6 'ijr, iLrt:' A W "Bersukariatah kamu

selralian di rumahmu selama tiga hari." Tanda adzab itu akan datang
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kepada mereka, pada pagi harinya wajah mereka akan berwarna

kuning. Pada hari kedua menjadi warna merah dan pada hari ketiga

menjadi warna hitam. Pada hari keempat adz-ab itu turun. Ketika

mereka melihat tanda-tanda itu, mereka bersiap-siap, mereka

melumuri tubuh mereka dengan buatr Murr (sejenis labu), mereka

memakai pakaian dari kulit, dan menggali tanah, kemudian masuk ke

dalamnya menantikan datangnya suara keras yang menggunhn. Ketika

adzab itu datang kepada mereka, mereka pun binasa. Itulah makna

firman Allah, |G;i:S; ;#i1', "Bohwasanya Kami membinasakan

mer e lra dan knum ier e ka' s e muany o." (Qs. An-N atrl l27l: 5 I )'"'
14856. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

Allah membinasakan kaum 'Aad dan memutuskan perkara

mereka, kaum Tsamt[ memakmurkan bumi menggantikan

mereka. Mereka menetap dan menyebar di bumi. KEmudian

mereka melanggar perintah Allah. Ketika kerusakan mereka

telatr terlihat jelas, mereka menyembatr kepada selain Allah,

maka Allah mengutus Nabi Shaleh kepada mereka sebagai

rasul utusan Allah. Mereka adalah kaum Urban; ketnrunan

nasab mereka pertengahan akan tetapi posisi mereka terbaik.

Tempat tinggal mereka adalah kawasan Al Hijr hingga

Qurah, yaitu Wadi Al Qura. 18 mil antara negeri Hijaz dan

Syam. Allah mengutus seorang pemuda kepada mereka, ia

menyeru mereka kepada Allah, hingga dewasa' Akan tetapi

yang mengikutinya dari mereka hanya sedikit dan orang-

orang yang lemah.

rez 4l Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Qtl78),Az-Zamakhsyari dalam Al Fa'iq
(l I 32i, dan As-Suyrth i dalam A d- Durr Al M antsur (3 I 493)'
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Ketika Nabi Shaleh terus mendoakan merek4 memperingatkan

merek4 dan menakut-nakuti mereka al<an adzab Atlall mereka
pun minta agar diperlihatkan bukti kebenaran ucapan dan seruan

Nabi Shaleh itu. Nabi Shaleh lalu berkata kepada mereka, ..Bukti

apa yang kamu inginkan?" Mereka mengiawab, "Ikutlah bersama

kami pada perayiuut kami ini --mereka memiliki perayaan, pada

hari tertentu setiap tatrun. Pada perayaan itu mereka keluar
dengan membawa berhala-berhala mereka dan apa yang mereka

sembatr selain Allah- lalu panggillatr Tuhanmra sedangkan

kami akan memanggil tuhan kami. Jika Tuhanmu
memperkenankan doamu maka kami akan mengikutimu. Jika doa

kami yang dikabulkan, maka engkau yang mengikuti kami." Nabi
Shaleh lalu berkata kepada mereka, "Ya."

Mereka pun perg membawa berhala-berhala mereka pada hari
perayaan itu. Nabi Shaleh pergi bercama-sama mereka menuju
Allah. Mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka agar doa

'Nabi 
Shaleh tidak diperkenankan. Kemudian Jundu bin Amr bin

bin Jawwas bin Amr bin Ad-Dumail 
-yang 

pada wakttr itu
pemimpin dan pemtrka kaum Tsamud- berkata" "Walrai ShalelU

keluarkanlah dari batu ini +ebuah batu tunggal di kawasan AI
Hijr bemama Al Ka:ibah- seekor unta yang besar dan bersih.,,

Kaum Tsamud mengucapkan permintaan yang sama seperti

ucapan Jrmdu bin Amr. Mereka berkata "Jika engkau bisa

melakukan itu maka karni akan beriman kepadamu dan

mempercayaimu Kami bersaksi batrwa apa yang engkau bawa

itu adalah kebenaran." Nabi Shaleh pun mengambil perjanjian

mereka itu seraya berkat4 "Jika aku bisa melalarkan itu dan

Allah melakukannya, apakatr engkau akan mempercayailar dan

beriman kepadaku?" Mereka menjawab, "Ya." Mereka prur
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membrikan pojanjian itu. Nabi Shaleh lalu berdoa kepada

Tutrannya agar mengeluarkan unta dari batu itu seperti yang

mereka61nLrr363

14857. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah

me,lrceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Ya'qub bin

Atabah bin Al Mughiratr bin Al Aldrras, ia menceritakan batrwa

mereka melihat ke anak bukit itu ketika Nabi Shaleh berdoa

kepada Allah. Anak bukit itu mengandrmg layalatya unta

mengandung dan melatrirkan anak. Kemudian anak bukit ifil

bergerak dan mengeluarkan unta yang besar dan bersih, seperti

yang diminta kaum Tsamud. Tidak ada yang paling mengerti

keelokannya kecuali Allah. Jrmdu bin Arm dan orang-orang

yang bersamanya beriman kepada Nabi Shaleh. Para penrbesar

kaum Tsamud ingin beriman dan percaya kepadanya akan

tetapi Dzu,ab bin fuff bin Labid melararrg mereka, juga Al

Hubab -+emiur berhala-berhala merekr dan Rabab bin

Sham'ar bin Jalhas. Mereka adalatl para pemuka kaum Tsamud.

Mereka menolak agama Islam dan menolak unttrk menyambut

senum ratrmat dan keselamatan yang diserukan Nabi shaleh.

Anak paman Jundu yang bernama syihab bin Khalifah bin

Makhlat bin Labid bin Jawas, ingin masuk Islam, akan tetapi mereka

melarangnya, dan ia me,matuhi kemauan mereka Ia adalah salah seorang

pemuka dan tokoh kaum Tsamgd. Salatl seoftulg kaum Tsamud bemama

Mahwas bin Anamatr bin Ad-Dumail yang telatr mastrk Islam berkata,

., r?c la I c <i,-'
)P dt U \,ee c}Ju 

-2()b f&tiJr i, Jt'". r v) 7'.

363 Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tuuil Q1498)'
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"Beberapa orang dari keluarga Amr

Mengajak Syihab kepada agama Nabi (Shaleh)

Seorang pemuka kaum Tsamud secara keseluruhan

Agar ia mau menja'nab seruan

Agar Nabi Shaleh menjadi terhormat di tengah+engah kami

Tapi Dzu'ab tidak mau sahabat merekn seperti itu

Orang-orang yang bersalah dari lceluarga Hujr

Berubah menjadi lalat setelah sebelumnya sehat."i64

Unta yang telatr dikeluarkan Allah inr hidup bersama anaknya,

bersama mereka di bumi kaum Tsamud. Ia memakan dedaunan

pepohonan dan meminum air. Nabi Shaleh berkata kepada mereka,

{'* ;A,'\''sii }lfr,6e iLt1irl''4r,4 ifr':,.];(.r$
1)) ltli *Unta betina Atlah ini menjadi tanda bagimu, maka

biarlranlah dia makan di burni Allah, dan janganlah lamu

mengganggunya dengan gangguan apa pun, (yang karenanya) komu

alran ditimpa sil<saan yang pedih." Allah berfirman kepada Nabi

Shaleh, "Air itu dibagi di antara mereka. Air itu dibagi menjadi dua

bagian, untuk mereka satu hari dan untuk unta itu satu hari. Pada saat

untuk itu hadir, saat hari gilirannya, tidak ada yang boleh meminum

't Bait syair ini disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir (61340).

I
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air iru." Alatr berfirman, tfi i-i] Ki 3.]62i6.21i *Ini seekor

unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu

mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu."

(Qs. Asy-S5ru'araa' [26]: 155)

Menurut riwayat yang sampai kepadaku 
-wallau 

a'lam-jika
unta itu datang, ia meletakkan kepalanya di sebuatr sumur di daeratr Al

Hijr. Sumur itu bernama An-Naqaft (sumtr unta). Menurut mereka

unta tersebut minum dari sumur itu. Jika ia datang, ia meletakkan

kepalanya ke dalam sumur itu, ia tidak mengangkat kepalanya hingga

meminum seluruh tetesan air yang ada di lembatr itu. Kemudian ia

mengangkat kepalanya dan merenggangkan kakinya untuk mereka,

lalu mereka mengambil susunya sesuai keinginan mereka. Mereka

meminum dan menyimpannya hingga memenuhi seluruh bejana

mereka. Unta itu datang dari tempat lain, bukan dari tempat ia datang

sebelum minum, karena tempat dan jalanan itu menjadi sempit

baginya.

Keesokan harinya adalatr giliran mereka, mereka meminum air

itu sepuasnya, mereka juga menyimpannya sebagai persediaan pada

saat air itu menjadi jatatr unta, sehingga mereka memiliki persediaan

air yaog banyak.

Menurut riwayat yang menyebutkan tentang unta itu, batrwa

ketika hari panas, 111tta itu berada di tengah lembatr, maka hewan-

hewan yang ada di tengah lembatr itu pun lari, baik kambing, lembu,

maupun unta. Unta Nabi Shaleh itu berada di perut lembah pada saat

panas dan kering, dan hewan-hewan lari ketika melihatnya. Ia juga

berada di perut lembah pada musim dingin, dan hewan-hewan juga

lari ke belakang lembah pada musim dingin itu. Dengan demikian,

semua itu membahayakan hewan-hewan ternak mereka. Itu adalatt



SwahAJAiraat

cobaan dan bala bagi mereka. Demikian juga yang terjadi pada musim

semi pada saat rumput banyak tumbuh dan semga hewan

digembalakan di lembatr Al Hijr. Masalah itu pun menjadi masalah

besar bagi mereka. Mereka akhirnya melanggar perintatr Tuhan

mereka karena telatr sepakat menyembelih unta itu.

Ada seorang wanita kaum Tsamud yang bernama Unaizah

binti Ghanam bin Mijlaz 
-bergelar 

Ummu Ghanam- yang berasal

dari bani Ubaid bin Al Mahl, saudara Dumail bin Al Mahl, istri

Dzu,ab bin Amr, dan seorang wanita yang telah lanjut usia' yang

memiliki beberapa orang anak wanita yang baik. Ia memiliki banyak

hana seperti unta, lembu, dan kambing. Wanita lain bernama Shaduf

binti Al Mahya bin Dat[ bin Al Matrya, pemimpin bani ubaid dan

pemilik berhala-berhala mereka pada masa awal, sehingga lembatr itu

bemama lembatr Al Matrya, yaitu Al Mahya Al Akbar, kakek Al

Matrya Al Ashghar dan bapak shaduf. Shaduf adalatr orang yang

paling baik. Ia juga kaya dan memiliki banyak hartA seperti unta,

kambing, dan lembu. Kedua wanita ini adalafi wanita kaum Tsamud

yang memiliki sifat permusuhan dan kekafiran untuk kepentingan

mereka. Kedua wanita ini ingin agar unta itu disembelih karena

kekafiran mereka dan mudharat yang ditimbutkan unta itu terhadap

hewan-hewan ternak mereka.

shaduf menikatr dengan anak pamannya yang bernama

Shuntum bin Harawah bin Sa'ad bin Al Ghathrif dari bani Halil. Ia

telatr masuk Islam dan menjalankan Islarn dengan baik. Shaduf telah

memberikan hartanya kepada Shuntum bin Harawah, sementara itu

Shuntum bin Harawatr telah menggUnakan harta itu untuk orang-orang

yang telah masuk Islam, yaitu satrabat-satrabat Nabi Shaleh, sehingga

harta itu menjadi sedikit. Ternyata Shaduf mengamati bahwa Shtrntum
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bin Harawatr telah masuk Islam, maka ia menegur Shuntum bin

Harawah. Shunturn bin Harawah pun memperlihatkan keyakinannya

secara terus-terang dan mengajak Shaduf kepada Islam. Akan tetapi

Shaduf enggan menerimanya, bahkan ia memaki Shuntum. Ia juga

mengambil anak-anak laki-laki dan perempwumya dari Shuntum dan

menyembunyikan mereka di Bani ulaid yang masih memiliki

hubungan kerabat dengannya. Sedangkan Shuntum berasal dari bani

Halil dan Shuntum adalah anak pamannya. Shuntum berkata kepada

Shaduf, *Kembalikanlah anak laki-lakiku kepadaku'" Shaduf

menjawab, eer{ku akan mengadukanmu kepada bani shan'an bn ubaid

atau bani Jundu bin Ubaid." Shuntum menjawab, "Aku akan

mengadukanmu kepada bani Mirdas bin Ubaid." Itu karena bani

Mirdas bin Ubaid telatr menerima seruan Islam, sedangkan bani yang

lain tidak menerimanya. Shaduf berkata, "Aku akan mengadukan

tentang seruanmu." Bani"Mfudas lalu berkata, "Demi Allah, engkau

akan menyerahkan anak laki-lakinya dengan taat atau terpaksa."

Ketika Shaduf melihat ittr, ia menyeratrkan anaknya kepada mereka.

Shaduf dan Unaizah lalu sepakat untuk menyembelih unta itu

disebabkan berbagai bencana yang telatr menimpa. Shaduf memanggil

seorang laki-laki kaum Tsamud bernama Al Hubab untuk

menyembelih unta itu. Ia menawalkan dirinya kepada Al Hubab jika

ia berhasil melakukan itu. Akan tetapi Al Hubab enggan

menerimanya. Kemudian ia mengajak anak pamannya yang bemama

Mishda bin Mahraj bin Al Matrya, ia menawarkan dirinya jika Mishda

mau menyembelih unta itu. Ia adalah wanita Tsamud yang paling

cantik dan kaya. Mishda pun menerima tawaran itu. Sedangkan

Unaizatr binti Ghanam mengajak Qaddar bin Salif bin Jundu -
seorang laki-laki dari daeratr Qurah-. Qaddar adalah seorang laki-

laki berkulit kemerahan dan bermata biru, postur tubuhnya pendek.
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Mereka mengatakan bahwa ia adalah anak zina dari seorang laki-laki
bernama Shatryad. Sebenamya ia bukan anak Salif, akan tetapi ia
dilahirkan di atas tempat tidur Salif. Oleh sebab itu, ia dipanggil

Shahyad putra Salib, dan dinisbatkan kepada Salib. Unaizatr berkata
*Aku akan memberikan anak-anak perempuanku kepadamu jika

engkau mau menyembelih unta itu." Unaizah adalah wanita terhormat

kamu Tsamud. Suaminya adalatr Dzu'ab bin Amr, pemuka kaum

Tsamud. Sementara Qaddar orang yang luat di antara kaumnya

Qaddar bin Salif dan Mishda bin Mahraj lalu pergi mengajak

beberapa orang dari kaum Tsarnud. Ada tujuh orang yang mengikuti

mereka, sehinngga jumlatr mereka sembilan orang. Salah seorang

yang mereka ajak bernama Huwail bin Mailagh (parnan Qaddar bin

Sali|, saudara kandung ibunya (seorang perruka Hrjr),

Du'air bin Ghanam bin Da'ir (berasal dari bani Khalawah bin Al
Mahl), dan Da'ab bin Mahraj (saudara Mishda' bin Matraj). Lima

orang yang lain tidak kami ingat nama-namanya.

Mereka mengintai unta itu ketika alcan mendekati tempat

persediaan air. Qaddar bersembunyi di balik batu di jalan yang

dilewati unta itu, sedangkan Mishda bersembrmyi di balik batu yang

lain. Ketika unta itu lewat di depan Mishd4 ia memanahnya tepat

pada otot kakinya. Ummu Ghanam Unaizah datang, lalu ia

perintatrkan putrinya yang berparas cantik untuk mendekati Qaddar
dan mendoronglya melalerkan tugas itu. Qaddil ingin menyembelih

unta itu dengan pedang, lalu ia memotong kaki unta itu. Unta itu
meringkik satu kali memperingatkan anaknya. Kemudian Qaddar
menikam susunya dan menyembelihnya. Kemudian anak unta itu
pergi hingga sampai di bukit yang tinggi. Setelatr itu ia datang ke batu
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besar yang berada di puncak bukit karena ketakutan, ia berlindgng di

balik batu itu 
-menunrt 

mereka nama bukit itu adalah bukit Shanu-'

orang-orang Tsamud lalu datang menghadap Nabi Shaleh.

Ketika Nabi Shaleh melihat unta itu telatr disembelih, ia berkata,

..Sungguh, kamu telatr melanggar hulcum Allah, maka kamu akan

ditimpa adz3'b dan murka Allah." Empat dari sembilan orang yang

menyembelih unta itu mengikuti anak unta tersebut, diantaranya

Mishda bin Mahraj, ia memanatrnya tepat di jantungnya, kemudian

menarik kakinya turun ke bawatr. Mereka lalu menggabungkan

dagingnya dengan dagrng induknya.

Ketika Nabi Shateh berkata, "Kamu akan ditimpa adz.ab darr

mtfka Allatr," mereka mengejek Nabi Shaleh sambil berkata,

"Kapankatr adz.ab itu akan turun watrai Shaleh? Apakah buktinya?"

Nama-nama hari mereka adalah, hari Ahad adalatr hari Awwal' HaIi

Senin adalah hari Atrwan. HaIi Selasa adalah hari Dabbar' Hfii Rabu

adalah hari Jabbar. Hari Kamis adalatr hari Mu'nis. Hari Jum'at adalatt

hari Arubah. Hari Sabtu adalatr hari Syiyar. Mereka menyembelih

unta itu pada hari Rabu. Saat mereka mengucapkan kalimat itu, Nabi

Shaleh berkata kepada mereka, "Esok adalatr hari Mu'nis -hari
Kamis-, pagi esok hari wajahmu akan berwarna kuning. Kemudian

pada pagi hari Arubah -hari 
Jum'at- wajahmu akan berwarna

merah. Lalu pada pagt hari syiyar -hari 
sabtu- wajahmu akan

berwarna hitam. Kemudian adzr1b akan menimpamu pada hari Awwal

-hari 
fi6d-."
Ketika Nabi shaleh mengatakan itu kepada mereka, sembilan

orang yang menyembelih unta itu berkata" "Marilatl kita bunuh

Shaleh, jika ia memang benar, maka kita telah mendatruluinya
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sebelum kita. Jika ia berdust4 maka kita telatt membuat ia menyusul

untanya."

Kemudian, pada suatu malam mereka ingin mendatangi Nabi

Shaleh, lalu malaikat menimpakan batu kepada mereka. Ketika

mereka tidak kembali, kaum Tsamud datang ke rumatr Nabi Shaleh,

dan kaum Tsamud menemukan mereka telah ditimpa batu. Kaum

Tsamud berkata kepada Nabi Shaleh, "Engkau yang telah membunuh

mereka." Mereka lalu ingin membalasny4 maka keluarga Nabi Shaleh

berdiri dan menyiapkan senjata seraya berkata, *Demi Allah,
janganlah kamu membunuh Shaleh. Ia telah berjanji kepadanru bahwa

adza;b pasti akan turun kepadamu dalarn tiga hari. Jika ia benar maka

janganlah kamu menambah murka Tuhanmu. Jika ia berdusta maka

kamu berhak melalnrkan apa yang ingin kamu lakukan." Mereka pun

pergi pada malam itu.

Sembilan orang yang ditimpa malaikat dengan batu itu
disebutkan Allah dalam Al Qur'aru "r$AAtl;-#4'i,ifiA53t
w -rfi 4rt;(4y 4l'-jiti 5;t {,:4:i $r,w66c@ 6ri.#{i
6rL 4#'rt@- <r:ts_* fi lH,(fr tu,w6 <t4
$ a oyl,ll' 4,6- sL #9. 4 @'d &:S ;iii', cl A;3, U
@ Aj::;- ,3|4{ "Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki

yang membuat kerusaknn di muka bumi, dan merekn tidak berbuat

kcbaikan. Merela berkata, 'Bersumpahlah komu dengan nsmo Allah,

balma kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba

beserta keluargarrya di malam hari, kcmudian kita katakan kcpada

warisnya (bahwa) Hta tidak rnenyaksikan kematian kcluarganya itu,

dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar'. Dan mereka

pn merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami

merencanakan makar (pulo), sedang mereka tidak menyadari. Maka
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perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat malcar mereka itu,

baltwasanya Kami membinasaftan merelu dan kaum mereka

semuanya. Mala rtulah rumah-rumah mereka dalam l<eadaan runtuh

disebabtran kezhaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian

rtu fterdapat) pelaiaran bagi kaum yang mengetahui." (Qs' An-Naml

127:48-52)

Saat pag hari tiba, wajah mereka berwama kuning, mereka

pnn yakin bahwa adzab itu akan datang. Mereka mengetahui batrwa

Nabi Shaleh itu benar, maka mereka mencari Nabi Shaleh untuk

membunuhnya. Nabi Shaleh pergi, dan ketika sampai di suatu suku

kaum Tsamur bemama bani Ghanam, ia berhenti menemui pemimpin

mereka yang bernama Nufail (htnyah-nya adalah Abu Hadab),

seorang musyrik. Abu Hadab menyembr.rnyikan Nabi shaleh sehingga

mereka tidak bisa menangkapnya. Mereka lalu datang kepada para

sababat Nabi Shaleh dan menyiksa mereka agar mau menuqjukkan

tempat Nabi Shaleh.

Seorang satrabat Nabi Shaleh bernama Mida bin Haram

berkata" "Wahai nabi utusan Allah, mereka menyiksa kami agar kami

mau menunjukkan tempatmu kepada mereka. Apakah engkau setuju

jika kamu menunjukkan tempatmu?" Nabi Shaleh menjawab, "Ya'"

Mida' bin Haram lalu menunjukkan tempat Nabi Shaleh kepada

mereka. Ketika mereka mengetahui tempat Nabi Shaleh, mereka

datang kepada Abu Hadab dan berbicara kepadntya.Abu Hadab

berkata *shaleh bersamaku. Tidak ada jalan bagimu untuk

menangkapnya." Mereka pun pergi meninggalkannya. Mereka

disibtrkkan oleh adzab yang ditimpakan Allah kepada mereka.

Sebagian mereka memberitahukan sebagian lain tentang adzab yang

menimpa wajatr mereka ketika mereka terjaga pada pagi hari Kamis,

Gl
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yaitu saat wajah mereka berwarna kuning. Kemudian pada hari Jum,at
wajah mereka menjadi berwarna merah. Kemudian pada pagi hari
Sabtu wajatr mereka menjadi berwarna hitam.

Pada malam Ahad, Nabi Shaleh dan orang-orang yang beriman
pergi dari tengah-tengatr mereka ke negeri syarn. Mereka menginap di
Ramallatr Palestina. salah seorang sahabatnya yang bemama Mida bin
Haram tertinggal. Ia menginap di eurah, yaitu wadi Al eura. Jarak
antara Qurah dan Al Hijr yaitu 18 mil. Ia menginap di rumatr
pemimpin mereka, seorang laki-laki bemama Amr bin Ghanam, ia
ikut memakan dagng unta itq akan tetapi ia tidak ikut me,mbunuhnya.

Mida bin Haram berkata" "wahai Amr bin Ghanam, keluarlah dari
negeri ini, karena Nabi shaleh telah mengatakan bahwa barangsiapa
menetap di negeri ini maka ia akan binas4 dan barangsiapa keluar
maka ia akan selamat." Amr berkata, "Aku tidak ikut menyembelih
unta itu. Aku juga tidak senang terhadap perbuatan mereka.,,

Pada pagi hari Ahad, kaun Tsarnud dibinasakan dengan suara
keras yang mengguntur. Tidak ada yang tersisa dari merek4 baik anak
kecil maupun orlng dewas4 semrumya binasa kecuali seorang anak
peremprum yang terikat yang bernama Adz-Dzai'ah. Ia adalatr Al
Kalbah, anak perempuan As-Salaq. Ia seorang wanita kafir yang
sangat memustrhi Nabi shaleh. Allah melepaskan kedua kakinya
setelah ia menyaksikan semua adzab itu. Ia bergerak perg dengan
sangat cepat hingga sampai ke penduduk eurah, ia memberitahukan
kepada mereka tentang adz.ab kepada kaum Tsamud yang telah ia
saksikan. Ia meminta air minum, lalu mereka pun memberikan air
minum kepadanya. Ketika ia telatr minum, ia pun mati.365

36' Al Baghawi dalatn Ma'alim At-Tanzil el4gs-soo)dan Ibnu Athiryatr dalamAt
Muhanr Al Yajiz Qla2\, secara ringkas.
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14858. Al Husein bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

berkata: Diberitakan kepadaku dari orang yang mendengar

dariAlHasan,iaberkata:KetikakaumTsamud
menyembelih unta itu, anak gnta itu pergi menaiki anak bukit

seraya berkata "wahai Tuhanku, dimanakatr ibuku?" Ia lalu

meringkik, kemudian suara keras mengguntur itu turun

membinasakan kaurr Tsamud.355

14859. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, riwayat yang sama, hanya saja

ia berkata, ..Anak ,nta ittr dinaikkan ke atas anak bukit."367

14860. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma,mar, dari Qatadah, ba}rwa Nabi Shaleh 'berkata

kepada mereka ketika mereka telatr menyembelih unta itu,
.,Bersukarialah kamu selama tiga hari." Ia juga berkata,

.,Tanda kebinasaanmu adalatr pada pagi hari wajah kamu

berwarna kuning. Kemudian pada pagi hari kedua berwarna

meratr. Kemudian pada pagi hari ketiga berwarna hitam."

Kemudian pada pagr harinya apa yang dikatakan Nabi Shaleh

itu terjadi. Pada hari ketiga mereka yakin bafiwa mereka akan

binasa" maka mereka bersiap-siap menyelimuti diri mereka.

Kemudian suara keras mengguntur membinasakan mereka.

Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qls2) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(5/lsl4).
Abdtrnazzaq dalam tafsirnya (21 83).

t6
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Qatadah berkata, "Orang yang menyembelih unta itu berkata

kepada mereka, 'Aku tidak menyembelihnya sampai kamu

semua sefuju'. Mereka menemui seorang perempuan yang

berada di dalam tempat yang gelap sambil bertanya, 'Apakatr

engkau setuju?' Ia menjawab, 'Ya' . Mereka juga bertanya

kepada anak-anak, 'Apakah engkau setuju?' Sampai mereka

semua sefuju, lalu ia menyembelih unta i1o.::368

14861. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abdullah bin

Utsman bin Khutsaim, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin

Abdullah, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW melewati

kawasan Al Hijr, beliau bersabda, '?:j qfr' iii ,crrflr rrit- f
A:: it'* ,* Jet ,t .q'):,:"ii |q7t.r,tn i \j Y* ,ly.
piru *5ip 

'6:i_ w oi.i;_: ttT_ ri,',t;'-.';i i:Jr<i 'bfp
,!t ia els v7ry)a.'-tr\fr,9,.p.l|*i ;.fu'l*j;l"x,*
ti u)?t in,.C ef 'ilr 16l I $ ,is e!' Jt i s- i i ,E
'nT 'qbl 'Janganlah kamu meminta buldi-bubi.

Sesungguhnya kaum Nabi Shaleh telah meminta itu. Lalu

seelror unta datang dari jalan ini, kemudian melewati jalan

ini. Kemudian mereka melanggar perintah Tuhan mereka,

mereka menyembelih unta itu. Satu hari unta itu meminum

air mereka, sementara merekn meminum susunya. Kemudian

merelra menyembelih unta itu. Lalu mereka dibinasaknn

dengan suara keras yang mengguntur. Allah membinasakan

setiap orang yang berada di bmtah langit, kecuali satu

Ahmad dalan Al Musnad (31396), Al Hakim dalam Al Mustadrak (21320), dan
Al Haitsami dalan Majma' Az-Zauta'id (7/50).
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orang yang dipelihara Allah'. Seseorang lalu bertanya,

'siapakah dia watrai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ia

adalah Abu Righal. Ketilra ia kBluar dari pemeliharaan

Allah, ia iuga ditimpa apa yang telah menimpa

kaumfq)a'."369

14862. ...Abdunazzaq berkata: Ma'mar berkata: Ismail bin

umayyah memberitakan kepadaku bahwa Rasulullah sAw

melewati kuburan Abu Righal, lalu beliau bersabd4

"Tahukah kamu apa ini?" Mereka menjawab, *Allah dan

Rasul-Nya yang lebih mengetatrui itu." Beliau berkat4 "Ini

adatah htburan Abu Righal. " Mereka bertany4 "siapakatr

Abu Righal itu?" Beliau menjawab, if A iS Stf i ht
'(i6 i,iIi 'xi qvt 6 Wbl ef tli 'ln' 

utt; iin' lr 'fi '!'
'i " ''pL a $!j "Dia adalah seorang laki-laki dari'?'41

kaum Tsamud, ia berada dalam pemeliharaan Allah

sehingga ia tercegah dari adzab. Ketila ia keluar dari

pemeliharaan itu, ia ditimpa apa yang menimpa kaumnya' Ia

dihtburkan di sini. Ia dihtbur bersama ranting dari emas."

Beberapa orang lalu segera mendatangi tempat itu dengan

pedang. Mereka mencarinya dan mengeluarkan ranting itu.370

Abdurrazzaq berkata: Ma'mar berkata: Az-ZJtrIi berkata

"Abu Righal adalatr nenek moyang suku Tsaqif'"37l

Abu Daud dalam ls-,sznaz (3088), Al Baihaqi dalan ls-.gznan (41156), Al
gaihaqi dalam Dala'il An-Nuitnah (7D97), Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf

(2098r), dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql84).
Abdnnazzaq dalam tafsirny a (21 84).

Ahmad dalan Al ttnunai 11D34) dan At-Tibrizi dalam Misykat Al Mashabih

(5278).

370
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14863. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsar:r menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari

Jabir, ia berkata, "Rasulullatr melewati kawasan Al Hijr." Ia

menyebutkan riwayat yang sama. Hanya saja, ia berkata,

"Mereka bertanya, 'Siapakah dia watrai Rasulullatr'? Beliau

menjawab, 'Dia adalah Abu Righalt.tt3T)

14864. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia
berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, ia

berkat4 "Ada yang berpendapat bahwa orang Tsamud yang

menyembelih unta Nabi Shaleh adalatr anakzitta.'373

14865. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasatr

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Abu
' 

Musa berkata, "Aku datang ke bumi kaum Tsamud. Aku
ukur tempat asal unta itu, aku temukan panjangnya 60

hasta."374

14866. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar. Isma'il bin Umayyah memberitakan kepadaku

seperti riwayat ini. Maksudnya seperti riwayat hadits

Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Jabir, ia berkata,

"Rasulullah SAW melewati kuburan Abu Righal, lalu mereka

bertanya, 'siapakatr Abu Righal'? Beliau menjawab, f -

Ath-Thabrani dalan Al Ausath Q788).
Ibnu Athiyyah dalanAl Muhorar Al Wajiz Q1422).
Ibid.

372
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-a? 

.f.,g,b.q !,'?? '6 ,:n:i 
.1' *f a .rt't L..1n 'q.

.?' q *b A'iiti:t lA6 |n ::f 
'qbl.6,Utbt 'Nenek

moyang suht Tsaqif, Ia berado dalam perlindungan Allah

t@tit@ kaumnya dibinasaltan. Perlindungan Allah mencegah

adzab darinya. Ketika ia keluar, maka ia ditimpa apa yang

menimpa lraumnya. Ia dihtbur di tempat ini bersama ranting

dari emas,. Beberapa orang lalu segera mencari hingga

mereka berhasil mengeluarkan ranting yang terbuat dari emas

tersebut."375

Al Hasan berkata, *Unta itu memiliki jatah air satu hari dan

mereka memiliki jatatr air satu hati. Akan tetapi mereka

merasa itu menimbulkan mudharat bagi mereka'"376

14867. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsanl menceritakan kepada kami dari

Ma,mar, dari Az.Zuhri, ia berkata: Ketika Rasulullah SAw

melewati kawasan Al Hijr, beliau bersabda, 'l'6'bU \
iir o!, e'e..rJ,ti ,5s. t2\ss"tl'rr ';;ir '* i+'
,,Janganlah kamu memasuki tempat tinggal orang-orang

yang telah berbuat zhalim terhadap diri mereka sendiri.

Kecuali kamu menangis agar adzab yang menimpa mereka

jangan sampai menimpamat.,, Beliau kemudian berkata. ,,Ini

adatahWadiAn-Nafar(embahtempattinggalkaum

375

376

Abu Daud dalam lI Khurai (3088) dan Al Baihaqi dalam Dala'il An-

Nubuwwah (6f297).
Aif"fu,r*ai,,"ny"botk*r,ya tanpa sanad dalan An'Nukot wa Al llyun (31137),

Ibnu Athiyyatr aitarn lt Uinarrir Al Waiiz Qt42l), dan Abu Hayyan dala,n. Al

Bahr Al Muhith(5193).
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Tsamud)." Beliau tidak mengangkat kepalanya, beliau

mempercepat langkahnya hingga melewati lembah itu.377

Firman Allah,
mengganggunya dengan

;A l;r* *3 "Dan ianganlah kamu

gangguan apa pun," maksudnya adalatr,

itu dengan menyembelihnya.""Janganlah kamu mengganggu unta

4lt:t;€'fi6"(Yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang

pedih," sehingga kamu akan ditimpaadz,ab yang menyakitkan.

c{ro

,$it C ;,Ui';3 )G +3. iri6f- KK, iyYH,Js
b

TA.3W i,j;; 6r:3 tl-ii u 6A#,
o_#,;{i cva{; ;r $ r.r;Li6

"Dan ingatlah olelvnu ihi wakat Tulwn menjodilcanrl&n\u
pengganti-pengganti (yar'lg bulatasa) sesudah l<fiurr ' Afld
ilan memberil<sn tenpatbagimt dibrurnrli', Kamu diril@rJ

istana-isana di tanah-tarwlwrya yang dfrfrr dll,nl<rrn\u

pdhf,t gtuuffug-gufifirg$ya untl.tk diiadil<frrr nmah; mal<f,

ingatlah nil<mat nilcmat lJ;lah dm iangfiilahlirltnw
nnaialela ili nntliu hmi menrbum lcerusalcmt."

(Qs. Al A'raaf lll741

'' Al-Bukhari dalam hadits-hadits tentang para nabi (3881), dengan lafazh, " '&'i
&li.' Irausrm dalam kitab Az-zuhd 1ll), amnua dahn Al Musnad Qtaqlei-
Darimi dalarn As-Sunan (534), Al Baihaqi dalam As-Sunan Ql45l),
Abdurrazzaq drJram Al Mushannaf (1624), dN Al Mundziri dalan At-Targhib
wa At-Tuhib (41360).
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Takwil firman Auah: 'P *X.|iq ry iyfffuiitu
r;>'$iv. Stiz-,x 6Htj 6r*' t4.ri7 u 6A#,,i:g a ;Lr";.1
@ O_# ,y;ii ,t:ti;\{3;fr i$L1oan ingattah otehmu di waktu

Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti lyang berkuasaJ

sesudah kaum Aad dan memberihan tempat bagimu di buml Kamu

dirikan istana-btana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat

gunung-gunungnya untuk diiadihan rumah; maka ingatlah nihmat-

nikmat Attah dan ianganlah kamu meraialela d.i muka bumi

membuat kerusakan)

Abu Jarfar berkata: Allah memberitatrukan ucapan Nabi

Shaleh kepada kaumnya sambil memberikan nasihat kepada mereka,

Yig',it3 ,,Dan ingatlah olehmu," wahai kaumku, akan nikmat Allah

kepadamu. lAt:- fg iy"Ot wa6u Tuhan menjadikan kamu

pengganti-pengganti (yang berhtasa)," ketika Allah menjadikanmu

sebagai pengganti kaum 'Aad di bumi setelah mereka binasa.

Kata 16:- adalah bentuk jarnak dari kata z*. r.ata i*
diberi bentuk jamak ;,6f-,karena bentuk jarnak dari kata i5 aaaafr

llii. S.Uugaimana katal(S'jt adalah bentuk jarnak dari kata Wf
Kam'rujbadalatr bentuk jamak dari kata "e,,9*kata fif merupakan

bentuk jarnak dari kata ,i1.ti,. Oleh ka1sn6 @ itu adalah seorang

laki-laki. Bentuk tunggalnya yaitu,,illi kemudian diberi bentuk jamak

menjadi ;6L. Jika suatu kata diberi bentuk jumak mengikuti pola

kata 'ry ,O; dart l{,,bi, **u b,entuk jamaknya adalah 'it 
y'r

sebagaimana bentuk jarnen<'Sti, 'S$a a^ 'q.vr,karena kata ini

adalatr bentuk sifat mu'annats. Bentuk jarnrk dari kata Uil6 dalam Al

Qur'an disebutkan dalam dua bentuk, pertama dilihat dari lafaztrnya

dan kedua dilihat dari maknanYa.
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Firman Allah, ,r;-:ii A Fi: ,,Dan memberikan tempat
bagimu di bumi," Ia mengatakan: Menempatkanmu di bumi.
Menjadikan tempat tinggal dan pasangan hidup untukmu di bumi.
\a lu-si 6b1J gr:;i La.;6 4 zA#,,,'Kamu diritran istana-
istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-
gunungnya untuk dijadikan rumah," maksudnya adalatr, mereka
memahat batu untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Riwayat-riwayat yang menyebutkan seperti ini adalah:

14868. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhil menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, \j).314fr'uj*:|j,,Dan kamu pahat gunung-
gunungnya untuk dijadilran rumah,,, bahwa mereka
melubangi gunung untuk dijadikan tempat tinggal.378

Firman Allah, i{ iS f. fiL?fi\ Maka in gat I ah nilonat- ni lonat
Allah," ia mengatakan: Ingatlatr nikmat-nikmat Allah yang telah Dia
karuniakan kepadamu O_# 6i1e1!fi{;,,Dan janganlah kamu
merajalela di muka bumi membuat kerusakan.,,

Qatadah berkata tentang ini, sebagaimana disebutkan oleh
riwayat berikut ini:

14869. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, .i;
O-# ;-.i1 O'lii "Dan janganlah kamu merajalela di
muka bumi membuat kerusakan," ia berkat4 ..Janganlatr

"t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1513).
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kamu berjalan di bumi sebagai orang-orang yang melakukan

kerusakan."379

Makna ayat ini dijelaskan oleh beberapa dalil. Terdapat

perbedaan ahti takwil di datamnya, sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya, maka tidak perlu diulangi lagi.380

oco

I ffi 'u,1r -;i \4 t;uil Ai$'ss lu

EyrjlItj ;35'tW 6 <,'M ff4 GG e
eyd;i;S Oi'iJ6 @ 6hY -rl'J*i-t' ;

(2${-91#t;-,sr\
"Pemulr"a-parnil<a yaflg menyombongl<mt di7{" di arfima

l<aurnny a b ql,ata lnp ado or (mg' ofi mg y arrg dianggop lefiah
y ang telah b qiman di antar a m'q ela,' T al]f//l<ah l<firnl

bahwashdleh di u/,tts (meniadi tasu'l) oleh Tulwvry d ?

Mf}relamenjawab,'sesangguhnyall@,rniberimf,nlnpoda
w aIry u, y drrg S haleh diuttts unt;,tk merry anp ail<arvty a''

Or ang- or ang y arrg merty o'rrtb ong!<mt diri bqkau,

'Sesunggutvryakanni adalah ordng yorrrg ddak pucaya

lnpado dpa yarrgl<f,ntu imf,rri ifi.t""

(Qs. Al A'raaf l7l:75.76)

'n lbid.

'to Lihat tafsir surat Al Baqarah ayat 60.
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Takwir rirman A[ah: ir-il.ij-+1i4'. i;t{rjn'*lt lt
4 ^ELrlG 

:ri n y4 W 91.6#: h6r..,i-'.ffi.
Ai$ :+ 4tf e 5\riyr;z;tr a$iJ,i @ <,;t .*. |j*;1

yang menyombongkan diri di antara kaumnya

berkata kepada orang4)rang yang dianggap lemah yang telah

beriman di antara mereka, "Tahuhah kamu bahwa Shaleh diutus

[menjadi rasulJ oleh Tuhannya?" Mereka menjawab,

"Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus

untuh menyampaikannya. " Orang-orang yang menyombongkan diri
berhata, uSesangguhnya kami adalah orang yang tidak percaya

hepada apa yang hamu imani itun)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, Aifi 'y:i 3'6

.i-i -+ iii--z;-3 " P e mu ka -p e muka y an g m e nyo mb o n glan dir i di

antara kaumnya berkata." Maksudnya adalah, sekelompok kaum

Shaleh yang anglorh dan sombong terhadap para pengikut Shaleh yang

beriman kepada Allah dan kepada Shaleh berkata, \ffi C-{)
"Kepada orang-orang yang dianggap lemah." Kepada para pengikut

Shaleh yang miskin dan orang-orang beriman yang sedang

bersamanya. Bukan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan dan

kedudtrkan di antara mereka, "Kami percaya kepada kebenaran dan

hidayatr yang diutus Allah kepada Shaleh." 6ht "Yang telah

beriman." Ia berkata, 'Kami mempercayai dan mengakui batrwa itu

dari sisi AllalL batrwa Allah memerintahkanny4 dan Allah juga

memerintahkan agar Shaleh menyeru kami kepada kebenaran dan

hidayah itu."

Ayat, ii;Ag A$ 'Sli J6 "Pemuka-pemuka yang

menyombongkan diri di antara kaumnya berkata," maksudnya adalah,

orang-orang yang menyombongkan diri terhadap perintatr Allah dan
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perintah Nabi Shaleh, berkata, t1y"S"ungg'hnya Kami" wahai kaum'

4l{l; -rS$\"Xepaaa apa yang lramu imani itu," terttadap kenabian

Shaleh yang kamu yakini dan kebenaran yang ia bawa dari sisi

Allah. (r$"edalah orang yang tidak perccryo," Kami kafir dan

mengingkari semua itu. Kami tidak mempercayai dan tidak

meyakininya.

{toc

(15ulat-\]G;;4;.-5Ar;ri5;'23r3r1vie
'alfi'u &ofiL|q

"Kefiu/rian mer;el<a sqnbelih urfiabetho itu, dmt metel<'o

bqlatcu arrglilh terhadf,p perintah f;.llfin- Dart mqelca

b qlata,'Hci S hal eh, ilatangl,attlah op a y ang l<ilnru

ancaml<mr iatl<cpcrd4l<fini, iilrc (bet,,tl) l<nrw tr.rmastk

or(mg.orcmg yong diaats (Nldh)'."

(Qs. Al A'raaf lllz 77)

Tarrwit fimanAllah: 1j6i 4..3 ,1 3; li3r"ir31wi3
@ Wg 'n (3 ;ty13$ L"Crsl L6- (Kemudian mereka

sembelih unta betina itu, dan mereha berlahu anghuh terhadap

perintah tuhan. Dan mereka berhata, *Hai Shaleh, datangkanlah

apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, iiha [betulJ kamu

termasuh orangarang yang diutus [AllahJ.")

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Kaum Tsamud

menyembelih unta yang dijadikan Allatr kepada mereka, ,1LLlg,
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4r5 "Dan mereka berlaht angkuh terhadap perintah tuhan,,,
maksudnya adalatr, mereka angkuh dan sombong untuk mengikuti
Allah. Mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut
adalah:

14870. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang ayat, i13, ,,Mereka berlalru anghth,,,
bahwa maksudnya adalah, mereka menyombongkan diri
terhadap kebenaran. Mereka tidak mau melihat dan
memikirkannya.3El

14871. Al Qasim menceritakan kepadakra ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

.r- kepadaku dari Ibnu J,raij, ia berkata: Mujahid berkat4
tentang ayat, ia2.-3 it V Vg, ,, Dan mereka berlahr anghth
terhadap perintah tuhan,,' bahwa maksudnya adalah, mereka
angkuh dan sombong dalam kebatilan.3E2

14872. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa,ad
menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, 1i:32
- .. .lq .,;4r5;1$ "Dan mereks berlaht anghth terhadap perintah

tuhan," ia mengatakan: Mereka angkuh dalam kebatilan dan

meninggalkan kebenaran.3E3

)

I
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::l Mujatrid dalam tafsirnya (t23g).
"' rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1515), dalaur lafazhnya tertulis, rf.
.r. P_:.tq jrga yang tertulis dalam Ad-Durr Al Mantsur (3t494).rD Lihat Tafsir.Mujahid (1D39).

3ta



T$sitArh:lh&ui

14873. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkdta:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, ;,4; ;7 i; W "Dan mereka

berlaht angfuh terhadap perintah fiihan," ia mengatakan:

Mereka anglortr dalam kebatilan.3e

I<atat:jb berasal dari ungkapan c;6 3* y^gartinya penguasa

yang terlalu angkuh dan sombong dengan kekuasaannya.

Firman Allah, 
-Vt3L"g5'dlAt-1j6i "Dan mereka berkata,

,Hai shalih, datangkanlah apa yang ftamu ancamkan itu lccpada

Kamf ." Dia berkata, 'Mereka berkat4 'Wahai Shaleh, datangkanlatt

kepada kami ad?rlb dan hukuman Allah yang pernah engkau

ancamkan kepada kami'. Mereka minta agar adzab itu disegerakan

kepada mereka."

'#fi'U (KolJika (bent) kamu termasuk orang-orang

yang diutus (Atlah)." Dia berkata" "Mereka berkata 'Jika engkau

benar-benar utusan Allah kepada kami, karena sesunggUhnya Allatt

pasti akan menolong rasul-Nya terhadap musuh-musuhnya'. Adzab itu

pun disegerakan menimpa mereka sesuai dengan keinginan mereka."

Allah berfirman, '** l:.11, 4it4r 14!.Si i13:fr "Karena itu

mereka ditimpa gempa, maka iadilah mereka mtyat-mayat yang

bergelimpangan di tempat tinggal meteka."

c{rc

?u lbid.
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i#, /:.11 A1;.# i1*;i ii3::3t
"Karend iht merelq ditimpa gempo, mol<a iadilah mer:el<a

may dt -may at y ang b u gelimp arlgan di tcmpat tinggal
nter.elca." (Qs. Al A'raaf [7]: 78)

Tat<wil firman Allah: '+;t ll3 Alr#i'tA*li )#:fr
@ (forrna itu mereha ditimpa gempa, maka jaditah mereka

mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Kaum Tsarnud yang

menyembelih unta itu digoncang gempa, itulah surra keras yang

mengguntur."

_ Kata L1llladalah'uii yngberasal d*i'&ii? iy.4'.,o-)
to, V*g artinya, sesuafu menggerakkan dan menggoncangkan sifulan.

Sebagaimana disebutkan oleh Al Alfithal dalam syair berikut ini:

t'r6ir-:yri',A)l ,frk f , oli:^lr ';(LA; tL.

"Ketilra kcrinduanht menyiramiht, uban karena lanjut usia

Seperti terkoyak, aht tergoncang, manusia pun berjatuhan."385

Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Al Akhthal, dikutip dari syair yang
panjang. Dalam syair tersebut ia menyebutkan masa lalunya, m:rsa mudanya,
dan orang-orang yang ia kasihi. Lthat Diwan Al Akhthal (hal. 7l). Pada awal
syair ini ia berkat4

":iJ;'4rt 
t $'r>;*i,tt ry It g:t ;ti;, Us.

ttrs,,;,u|*l;;a * q ;r ;,{]1-ifJui
"Su'ad telah terlihat, tampak tidak dapat tidur di matanya.

Aht anggap hatinyajeleh karena hatijadi pedoman.
Munghin Sulma tidak mendapat pengganti
Hoi ini alcu menggantikan janji Sulma."
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Makzud kata l4*.Sl dalam konteks ini adalah suara keras

mengguntur yang menggerakkan serta menggoncang mereka sehingga

mereka binasa, karena kaum Tsamud dibinasakan oleh suara keras

mengguntur. Demikian disebutkan oleh para ulama.

Atili talo rit berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalah:

148?4. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang ayag i4I3)( ia berkata, "Maknanya adalatr

suara keras mengguntur."3E6

14875. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, makna yang sama. "'''

14876. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaktr, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritahan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, '-re:.51 1#'frl. "Karena itu mereka

ditimpa geml)a," batrwa malaranya adalalq suara keras yang

menggflrntur.3t7

14877. Al Hnits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

3r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1516), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3D36), Ibnu Athilryah dalam Al Muhurir Al Wajiz Q1423), Abu Hayyan

dalan Al Batr Al Muhith (5t97), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya Q D \.
3t7 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn QD36) dan Abu Halyan dalam lI

B alrr Al lufuhith (5 197).
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menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang ayat,

'tlf.Si )#:fr "Karena itu mereka drtimpa gempa," ia

berkata, "Maknanya adalah, suara keras yang menggunfir' "388

Firman Allah, '#- i.tti 41#ji;U, "Moka jadilah mereka

mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal merelca,"

maksudnya adalah, maka jadilah kaum Tsamud yang dibinasakan

Allah itu. el|, g di burni dan negeri tempat tinggal mereka

dibinasakan. Oleh sebab itu, kata ]ti dalam bentuk tunggal, tidak

disebutkan dalam bentuk jarnak, eit U. Vt""gt"n juga maksudnya

adalah bentuk j.nak hii ,.ri , uk* tetapi disebutkan dalam bentuk

tunssal. Seperti nrman iu.il;@ * ,t tt il 
-lr 

@ 4i; "Demi

mosa. sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian." (Qs.

A1'Ashr [103]: l-2).

Firman Allah, '+;i " Mryat'mtyat yang bergelimpangan,"

maksudnya adalalUberjatuhan dalam keadaan mati, mereka tidak bisa

bergerak karena tidak ada roh di dalam diri mereka. orang Arab

menyebut orang yang menderumkan tubuh dengan lutut dengan

sebutan pre. Oiantaranya adalatr ucapan Jarir dalam syair berikut ini:

iAtqk )dtVA q*;t'sSti;
"Aht mengetahui sesuatu yang terjadi tiba-tiba.

Dui itu pula aht mengetahui balrwa takdir seperti sesuatu yang

sangat hitam."3E9

3tE Mujahid dalam tafsinrya (l24l).
,t, Bait syair ini disebutkan dalarn Diwan Jarir, l:fr,.ttlig *t.ty?it pujiannya kepada

Hisyam bin Abdul Malik dengan judul pllti l'if,Surlfl. Lihat Diwan Jarir

Gi. +f f). Disebutkan oleh Abu Ubaiilah daian liaiaz At Qur'an (l/218).

r.aur."u raiazn plhir f.;ir udulutt sangat hitam'
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Ahli tal$,il berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalah:

14878. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wabatt

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata'

tentang firrran Allah, '** t):.11J. 4"Maka jadilah mereka

moyat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal

merekt," ia berkata, "Mereka dalam keadaan mati'"3s

{tcc

@<4#$i3#{S.S-F
"Md[a S luleh meninggall<m mr,t elca ser ay d bqkata,

'Hai l@unrku sesznguhny 4 a\il tclah nery onpail<an

l<cpadarru ummtt Tuhnrtl<u, darr aku tclah men$eri

nasilwtlrcpaitanw,tstmlil<o,nrnldnakmerryulai
or(mg.orcmg Yffirg ment}rr{" flasihat'"'

(Qs. Al .{raaf lTlz 791

firman Anah: 'nC'-'frJs! ;n #r-J$'iA 3;S
'"!3 { S.i$ 'fs i;J{) d,t (Maha shateh

mcreka seraya berkata, uHai haumku sesanggtrtnya

anttnat Tuhanku, dan ahu

6

Takwil firman Allah: -rl!6:- i
@ <*E!)i '"Hi { S.it'fs
meninggalhan mcrcka seraya berkata'

aku telah menyampaikan hePadamu

3'Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1516).

i;${t i,;n;;hfr.1 ;fr, ;;4 36;# t;i



SwahlJlfratf

telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyuhai
orang4rrang yang memberi nasihat.r, )

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "shaleh meninggalkan
mereka ketika mereka meminta agar adzab itu disegerakan dan

mereka menyembelih unta Allah. Nabi Shaleh pergi dari bumi
mereka dan dari tengah-tengatr mereka karena Allah mewahyukan
kepadanya, 'Aku akan membinasakan mereka setelatr tiga hari'.',

Ada yang mengatakan batrwa Allah tidak akan membinasakan

suatu umat selama nabinya berada di tengatr-tengah umat itu. Oleh
sebab itu, Allah memberitatrukan tentang perginya Nabi Shaleh dari
tengatr-tengah kaumnya yang telah berbuat keanglnrhan kepada Allatr
ketika Allatt ingin menimpakan adzab kepada mereka. Allatl
berfirman, "Shaleh meninggalkan mereka." Nabi Shaleh berkata,

"Aku telah menyampaikan risalatr Tuhanku kepada kamu. Aku
menunaikan sesuatu yang diperintatrkan kepadaku untuk ditunaikan,
yaitu perintatr dan larangan Tuhanku. Aku memberikan nasihat dan

peringatanku kepadamu dalam seruanku. Aku memperingatkanmu

akan adzab Allah yang akan menimpamu jika karnu tetap kafir dan

menyembah berhala-berhala. "

6#Ai lr# { ,f;:; "Tetapi komu tidak menytkai
orang-orang yang memberi nasihat," maksudnya adalah, "Akan tetapi

kamu tidak menytrkai orang-orang yang memberikan nasihat

kepadamu dengan melarangmu agar jangan mengikuti hawa nafsu

dan menghalangimu agar tidak menuruti nafsu syahwatnu."

ooc
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C i bU#i, ri'ibtfr l'3rJ ";A JE iY0"j5

@aJrii
,,Ddfi (l@ni iuga tclah rnenguhs) Luth (lrzpdd4l<awrmya).

(In3utdh) t otl<ala dia bql<aa lnp oda ns elq' Mertgap a

kffiw mengcridl@rJ pubuatan toadri,-1 d' if;.t, y ong belum

eerrnah dil<rliat<nr oleh seotang ptm (di hnit ini)
sebehnwrntl" (Qs. Al A'raaf [7]: 80)

Talrwit fiman Allah:'dg.t (,'r,rrsJl l'j3l "r:a J6' itfi"js

@ 'dtii <rt # U V(oon [hart iaga telah mengutusJ Luth

[kepada kaumnyaJ. [IngatlahJ tatkala dia berkata hepada mereka,

,rMengapa kamu mengerjakan petbuatan faahisyah itu, yang

belum pernah diheriakan oleh seorang pan ldi dunia inrl

sebelummu?")

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, "sesungguhnya Kami

telah mengutus Luth."

Ada yang berpendapat batrwa makrranya adalatr, ..wahai

Muharrrmad, ingatlah Luts ketika ia berkata kepada umatnya." Dalam

kalimat ini tidak terdapat kalimat penghubung, sebagaimana terdapat

dalam ayat tentang kaum 'Aad dan kaum Tsamud. Pendapat seperti ini

adalah pendapat suatu madztrab.

Firman-Nya, "ii). JE !t "(ngatlah) tatkala Dia berkata

kcpada mereka," maksudnya adalah ketika Luth berkata kepada

kaum Sodom, kaumnya. Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum

Sodom.
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'ibift iSlA "Mengapa pamu mengerjapan perbuatan

faahisyah i/2." Perbuatan keji yang mereka lakukan sehingga Allatr
menghukum mereka adalah perbuatan homoseksual.

Firman-Nya, {4-JSsl 6z i A V ?J V ,yang betum
pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?" Dia
berkata, *Tidak seorang pult sebelummu di dunia ini pernah

melakukan perbuatan keji seperti ini." Demikian juga yang disebutkan

dalam riwayat seperti ini:

14879. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Amr bin Dinar, tentang aya! '+Jdi G i A+ {*Y
"Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia
ini) sebelummu?" ia berkat4 "Hubungan intim antara laki-
laki dengan laki-laki (homoseksual) yang dilakukan kaum
Luth."39l

ccc

13 A S, X$I *,- i di,a Jq)I'o},v ;u:y
<rir;

"Sesnngguhnyol<rlfilrunwrdati;lngjlelokitlnlr;,rkrnelepasl<mt
nafnnrw (lrepado m.qels), bul@rrlnpdo wanita, n.alah

l<afiw ini adalah l<affr. y olrJg melmnpaui batas."
(Qs. Al 

^r^'raaf [7]: 81)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5ll5l7), Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Tanzil Q1505), dan Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (3D27).



TdfsirArh:Ihabai

Talrwil rirman Allah: W-.i ii'# SeSi'b3$ HL
@ 53; "r; ;5 $.lSesungguhnya kamu mendatangi lelaki

untuh melepaskan nafsumu [hepada mereka], bukan hepada wanita'

malah hamu ini adalah kaum yang melampaui batas)

Abu Jarfar berkata: Atlah memberitahukan tentang Nabi

Luth ketika ia berkata kepada kaumnya menegur perbuatan mereka,
-;1:y"srsungguhnyakamu,"wahaikaumkuJt;-.Jfis$"Mendatangi

laki-lai," lewat dubur merek4 aofi "tlntuk melepaslmn nofsumu

(lcepada mereko)." ,ti ;si "Bukan kcpada," Y*tg dihalalkan dan

diperbolehkan Allah tJp"art" dl,* 13 A S. W "wanita,

malah kamu ini adalah kaurn yang melampaui batas." Dia berkata,

"sesungguhnya kamu adalah kaum yang melakukan sesuatu yang

diharamkan Allah, dan dengan perbuatanmu itu kamu telatr

melakukan perbuatan maksiat kepada Allah." Itulah makna kata

ut-,,1i dalarn konteks ayat ini. Makna kata 1,'#' adatah suatu

perUuatan Kat^ 1r'r\ ini merupakan bentuk mashdar d,,,i, (litp
i:t;4:, 'rr1Z,l i:rpt ccr{ku menginginkan ini." Sebagaimana disebutkan

dalarn syair berikut ini:

;ht :'*?liorr' 6 $Y'1^?rr li li ?';rt ;?'|'*li
o';'dlrrtlii di? *Lf 'i;Jt';-i*
"Orang yang telah in ingin tidur, aht katakan kcpadanya'

'Pergilah engkant'!

Ketika bintang-bintang menampakhan dirinya memani ang
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Ia berdiri menarik lcain, iika dirinya, dilatakan kcpadanya,

'Ambillah dengan lcedua telapak tanganmu!' menjatuhkan diri."ie2

cco

# J;. Fi rJC al { 1 ";'i 4G 5t4 ti3

@ s,Xt;.36{:y+rQ;;
u 

J aw ab l<au.rnny a ddak lain lwry a b erl<atar' U sirlah rner. ela
(Inth dan pmgikut pengil*t ryr) ilmilotmrru ini;

sesr,rngguhny a mrr:el<a anahh orcmg,orcmg ydflgbupwa'
pn a nrenyucil<mr iliri."
(Qs. Al A'raaf lTlz 82)

Tatcwil lirman Allah: fj1 o1 
-$ ";; 4G <-,LL C3

't'ilfi- 36 ;lt"'4:-3 d j;F (Jawab kaumnya tidah

lain hanya berkata, "asirlah mereha lluth dan pengikut-

pengihutnyal dari hotamu ini; sesungguhnya mcreha adaloh orang-

orang yang berpura-pura menyucihan dirl')

Abu Ja'far berkata: Ketika Nabi Luth menegur perbuatan

jelek mereka dan tindakan mereka yang telatr melanggar sesuatu yang

'' Bait pertama syair ini disebutkan dalan Lisan Al -Arab, dalam -indeks u;r
$nli). Dalaq riwayat Lisan Al lraD ternrlis Uf')ti '*?t iir$ 6 l5!.

Makna lafazh ;U!Jt r.il adalatr menyukai atau menyenangi sesuatu. Terdapat

syair Al amtnil yang sama dengan bait kedua syair ini, yang dikutip dari

beberapa bait. Di dalamnya ia bercerita tentang penyesalannya terhadap

sahabatnya mengenai minuman yang terlalu manis. Lihat Diwan Al Akhthal
(hd.5o).



TotstuAl;hXlrr,bari

diharamkan Allah, yaitu perbuatan homoseksual, maka jawaban

mereka adalatr (mereka berkata antar sesarla mereka), "Usirla?r Luth

dan keluarganya." Oleh sebab itu, dalam Al Qqr'an disebutkan,

j;;t 'Usirlah mereka1 dalam bentuk jaroak' Sedangkan

sebelumnya hanya disebutkan tentang Nabi Luth, tidak tentang yang

lain. Mungkin juga maknanya adalah, "Usirlah Luth dan orang-orang

yang menganut agamanya dari kampgngmu." Pada awal kalimat

cukup hanya menyebutkan Nabi Luth tanpa menyebutkan tentang para

pengikutnya. Kemudian digabungkan pada akhir kalimat,

sebagaimana firman Allah, 11:{'HLLtiyQi({$- "Hoi Nabi, apobila

lramu menceraikan istri-isffimu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Sebelumnya telatr kami jelaskan beberapa pembatrasan seperti ini,

maka tidak perlu diulang lagi.3e3

Firman Allah, 'oii$- $61 #t "sesungguhnya merepn

adalah orang-orang yang berpura-pura menytcikan diri." Dia

berkat4 .,sesunggtrhnya Luth dan orang-orang yang bersamanya

adalah orang-orang yang suci dari perbuatan yang kita lalarkan," yaitu

perbuatan homoseksual.

Ahli tal$,il berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalatr:

14880. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dali Mujatrid,

tentang ayat, 'oiif;- 3€t fty"sesunssthnya mereka

adalah orang-orang yang berpura-pura merryucikan diri,"

ia berkatq -Mereka adalah orang-orang zuci dari perbuatan

3' Lihat tafsir surat Al Baqarah ayat 107.
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melalarkan homoseksual dan melakukan hubungan intim
dengan wanita lewat dubur."3e4

14881. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Mujatrid,
tentang ayat, 'oilI";- &6 #t "sesungguhnyo merelca

adalah orang-orang yang berpura-prura menytcikan diri,'
batrwa mereka adalatr orang-orang suci dari perbuatan

melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan wanita

lewat dubur.3es

14882. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al
Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad

menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Al Qasim bin
Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang ayat, ';rii$;_ dG #t
"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-

Wra menytcilan diri," ia berkat4 "Maknanya adalatr,

' mereka suci dari dubur laki-laki dan wanita.'3e6

14883. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Imaratr

memberitakan kepada kami dari Al Hakam, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang aya! 'oiilL d6 #y
"Sesungguhnya merekn adalah orang-orang yang

Mujahid dalam afsirnya (l D40).
rbid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1518) dan Ibnu Athiyatr dalanAl Muharrar
Al wajis Q1425).

394
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berpura-pura menyucikan diri," ia berkata, "Mereka suci dari

dubur laki-laki dan dubur wanita"'3e

14884. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Atrmad bin Al MufMhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari

As-Suddi, tentang ayat, 'oii$- CG #t"sesungguhnya
merekaadalahorang.orangyangberpura-puramertyucikan

diri,u ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak

mau melakukan hubungan homoseksual'"3e8

14885. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazidmenceritakankepadakami,iaberkata:Sa'id
menceritakan kepada karni dari Qatadatr, tentarrg ayat, i$L

{ri1l:;- $(l "srtungg'hnya mereka adalah orang'orang

yangberpura-puramenylcikandiri,,,iaberkata"..Maknanya

adalah, mereka menghina tanpa ada cacat dan mencela tanpa

ada yang Perlu dicela."3e

cttc

'u,-$gt:<-Ag,{A'A*L;;fit'.*1
,rKemndimtKamilyzlanatl<mdiaitm@gil4ut'Perrsilrutrryo

t e(r//rti istrirrya; dio tm:}(tn//r ofiLng'or(mg yorrg tertingal
(dlbinaslcm)." (Qs. Al A'raaf [7]: 83)

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir QZZT'
m."etr,ivyahdalamAlMuharrgAlwajizQt42s)danAlQurthubidalam
ta$irnya Of246).
ei g-fu"*i izlam Ma'alin At-Taruil Qt5O7), Ibnu Athiyyatr 

-dzlan 
Al

-u"noi*,lt 
wajiz QD45), dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 600).

tn
39t
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Talrwil firman Allah: ,-^i$ <, grg,LI'A J#db'.*'U
@ (Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya

kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang terlinggal

[dibinasakanJ)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Ketika kaum Luth

enggan meninggalkan perbuatan mereka, padahal Luth telah menegur

perbuatan keji yang mereka lakukan. Ia telah menyampaikan risalah

Tuhannya kepada mereka, batrwa perbuatan mereka adalatr haram,

akan tetapi mereka justru melampaui batas dalam perbuatan haram

mereka. Oleh karena itu, Kami selamatkan Luth dan orang-orang

beriman (pengikutnya), kecuali istrinya, karena ia mengkhianati Luth

dan kafir kepada Allah."

Firman Allatr, ';t,,-ptJl 7j"Dia termasuk orang-orang yang

tertinggal (dibinasakan), " maksudnya adalalu termasuk orang-orang

yang tersisa untuk dibinasakan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah berfirman, C
'U-*3;1, bukan, sr2dt gt karcna yang dimaksudkan Allah adalatr

kaum laki-laki yang tersisa. Ketika istri Nabi Luth disebutkan dalam

dalam kelompok laki-laki itu, maka dikatakan, 'U*,ll 7j. Asalkata

ini adalah, (ti tl:* 'fr- 'fr, artinya sesuatu yang tertinggal atau

tersisa, sebagaimana disebutkan oleh Al A'sya dalam syair berikut ini:

;PtilJ,elf q {or4tAlare
"Peganglah erat sesuatu yang tersisa yang dapat menenangkan dari

suatu umat pada masa yang tersisa.'t0o

t* Syair ini djsebytkag dalam Diwan Al A'sya. Dikutlp dari syair panjang yang

berjudul ii.J I iifa. Dalam syair ini ia mengecam Alqamah bin Alatsah dan

memuji Amir bin'Ath-Thufail dalam sebuah perdebatan yang terjadi di antara
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Penyairaol lain berkata:

$1 ,)6',4.6tt *;\'en!'oh
,,Bapakku yang telah membebaskan negeri-negeri dengan pedangnya.

Ia tun&tk*an untuk bani Aban yang tersisa"'4o2

Jika ada yang berpendapat bahwa istri Nabi Luth termasuk

orang yang diselamatkan dari kebinasaan yang menimpa kaum Nabi

Luth, maka jawabarrnya tidaklatr demikian, karena istri Nabi Luth

termasuk orang-orang yang dibinasakan'

Jika ada yang berpendapat, 
*Allah telatr berfirman' 'L|;X $y

,*!l A gg'Kecuali istrinya; dia termasuk orang'orang yang

teriinggal [dibinasakan]', sedangkan menurut pendapat Anda makna

}$i adalah yang tertinggal atau tersisa, maka istri Nabi Luth

tirmasuk orang yang tersisa dari kebinasaan." Jawabannya adalah,

..Makna ayat ini bukan seperti yang Anda patrami. Makna ayat ini

adalah, 'Kecuali istri Luth, ia termastrk orang-onmg yang tersisa

sebelgm dibinasakan. Mereka adalah orang-orang yang berumur

panjang, diberikan kepada mereka waktu yang lama hingga

mengalami lanjut usia. Kemudian mereka dibinasakan bersama-sama

dengan kaum Nabi Luth yang telah dibinasakan ketika adzab itu

datang menimPa mereka'."

mereka berdua. Lrhx Dfwm Al A'sya(hal. 95) dan Maiu Al Qur'an karya Abu

Utaidah (l2lg).
g"li* uaarn Yazid bin Al Hakam bin Abu Al Ash Ats-Tsaqafi, salah seorang

sahabat Rasulullah SAt- Demikian disebgtkan penisbatannya dala6 naskah

Ibnu Al A'rabi. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah utsman. Pamannya

.".iiif.i U"U".pa kisatr bJrsami Al Haiiaj. Lrhat Al Aghani (121332).

orang yang mengucapkan syar ini iaAStr Yazid bin Al Hakam' ia

.".6u.ggukt "piy*i telah dilal$kan bapaknya di hadapan Al Hajjaj'
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Ada pendapat yang mengatakan batrwa makna ayat ini adalah,

"Termasuk orang-orang yang tertinggal atau tersisa dalam adzab

Allah."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

14886. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, 'U*!f AWJ|
@ "Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang

termasuk dalam golongan yang tinggal." (Qs. Asy-Syu'araa'

[26]: l7l) Maksudnya adalatr dalam adzabAllah.4o3

ooo

q#
"Darr l<ami turunl<arJlnpda rnqel<nlwian (baar); mf,l<a

puhatil<mtlahbagahnonal<esudalwtor(mg.onmgyang
bqdosa iaL"

(Qs. Al A'raaf []l: 84)

Talcwillinnan Allah: 6fi3b;SfrW &CptS
@ A*:,l{t 'r3t (Dan Kami turunhan hepada mereka hujan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1519), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (31327), Al B4ghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1506), dan Ibnu Al Jauzi
dalalmzad Al Masir (3D28).

<,(J?aifiii1;Z

-
L]e!_l-
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[batuJ; maka perhatihanlah bagaimana kesadahan orang4rrung

yang berdosa itu)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kaum Luth yang

telatr mendustakan Luth dan tidak beriman kepadanya, Kami turunkan

hujan batu dari Neraka Sijjil kepada mereka' Kami binasakan mereka

dengan itu."

qFS ''^?* 6('"ZLjJiig " Maka perhatikanlah

bagaimana kcsudahan orang-orang yang berdosa itu." Allah

berfirman, *wahai Muhammad, lihatlatr hukuman bagi kaum Luth

yang telatr mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Mereka telah

melalcukan perbuatan dosa kepada Allah dengan melalokan perbuatan

keji, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah bagi merek4 yaitu

dubur laki-laki. Lihatlatr bagaimana kesudahan mereka?! Hanya ada

kebinasaan. Apa yang ditimpakan kepada mereka dan adzab seperti itu

adalah hukuman dali Allah. Hukuman bagi orang-orang yang

mendustakanmu dan menyombongkan diri sehingga tidak mau

beriman kepada Allah dan tidak mau mempercayaimu. Jika kaummu

tidak mau bertobat maka adzab seperti itu akan menimpa mereka."

occ

Y';fi 'b3-fi 4fi- 36'W 16, <i5 JIj

"p!r- ;L4rq5.. .U;VX7:* {t-UH
ii i5,7.6ln fr $, 5W:'h)\ \;'*t
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G, ";-i|J b3-1{s
@ar|^l;"-olfl

"Dan (Kari teldh margutus) lnpado penhilukMadyar.
saudm a rner elra, Syu'oib. Ia b ql<ata,'Hai l<awrrlcu,

sernbahlah lJ;lah, selcali.l<ali ddak ada arlwnbashw selain
Nyc. S esunggutwry a tplah daang l,cp adarw bukti y ang

rryerto ilmi Tuhcmtrru. Mal<a serqurnal<mtlah tal<man dmt
timbangarrilmt jangurlahl<nfl trulralnangl<fi rbogitnflttusia

barang-barafi gtalcmandf,rrtimbarJgorJrrya,ilm jangdr.lah

l<f,fiiu menhnt lrrr:asallolrr di rrnili.u br.nrli sesdah Tuharr
memp ub aiki:rry a. Y arrg demikian iat, lebih b aik b agilnu jil<n

beail-beatl l<f,ntu ofimg ofimg y arrg bdtman' ."
(Qs. Al A'raaf [7]: 85)

Takwil lirman Allah: ,ft- 3E W $L\ OS 6t)
tijtfs*p:; si't:ig rui; i?;z $ A H Y'ii 1r3-g
,-;"-i'lt -r-bl.,fiSt i1i6 iLAil#1Si 5Ar, 3A
@ Oej, ,t;2- ol F';-a i3-:1't+rl,;tSi(Dan [Kami tetah

mengutusJ kepada penduduh Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia
berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-hali tidak ada

tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang hepadamu

buhti yang nyata dari Tahanmu Maka sempurnakanlah takaran

dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia

barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu

mcmbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan
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memperbaikinyu Yang demikian ita lebih baik bagimu iiha betul-

betul kamu orang4rrang yang beriman.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami telah mengutus

seorang utusan kepada anak kettrrunan Madyan." Mereka adalah anak

keturunan Madyan bin Ibratrim ICralilunahman (Kekasih Allah).

Demikianlatr menurut riwayat berikut ini:

14887. Ibnu Humaid menceritakan riwayat seperti ini kepada kami,

ia berkata: Salamatr menceritakan kepada kami dari Ibnu

Ishaq.am Jika demikian maka Madyan adalatr nama kabilatr

seperti Tamim dan Asad.aos

Ibnu Ishaq menyatakan bahwa Syu'aib yang disebutkan Allah,

ia diutus kepada mereka, ia adalatr keturunan Madyan ini. Nama

lengkapnya adalatr Syu'aib bin Mikail bin Yasyjar. Namanya dalam

batrasa Suryani adalah Batsrun.a06

Abu Ja'far berkata: Takwil firman Allah ini menurut

penjelasan yang diutarakan Ibnu Ishaq adalatr, "Sesungguhnya Kami

telah mengufus saudara mereka, anak keturunan Madyan, yaitu

Syu'aib bin Mikail, kepada mereka, yang menyeru mereka kepada

ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintatr-Nya, tidak melakukan

kerusakan di bumi, dan tidak menghalangi manusia dari jalan Allah."

Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, ';itl lr3-|Ji o't1i- "Hai

lraumht, sembahlah Allah," saja dan tidak ada sekutu bagi-Nya. V

&5
,106

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1507), Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (31426),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D28), Abu
Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (5/103), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir (hat.600).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3/228).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1506) dan Abu Hayyan dalatrl- Al Bahr
Al Muhith(5/103).
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$A H "selcali-kati tidak ada tuhan bagimu selain-Nya,,, yang
mewajibkanmu menyembah selain Allah, yang telah menciptakanmu.
Di tangan-Nyalatr terdapat manfaat dan mudharat bagimu.

*H;Ji'La;5.rurv'i"sesungguhnyatelahdatang

kcpadamu bulci yang nyata dari Tuhanmu.,, Dia berkata, ..Sungguh

telatr datang kepadamu tanda dan bukti dari Allah atas kebenaran
perkataanku dan seruanku kepadamu.',

6#(t 'J':z-,illlfi6 "uo*o sempurnakanlah talcaran dan
timbangan " Dia berkata, "oleh karena itu, sempurnakanlah hak-hak
manusia dalam hal takaran dan timbangan yang kamu kerjakan."

lilS ,jgi l#4 Sj "Dan iangantah komu latrangkan
bagr manusia barang-barang takaran dan timbangannya." Dia
berkata, "Janganlah kamu menzhalimi hak-hak orang lain dan jangan
pula karrru menguranginya. Dari ini terdapat ungkapan, "rtt;; tlj.jrS

ry\ et "Engkau sangka ia tolol, padatral ia ztralim.,, Juga seperti
yang terdapat dalam firman Allah, ,* _#,ij;r3 ,,Dan mereka
menjual Yusuf dengan harga yang murdh.', (es. yuusuf ll2l: 20)
Artinyarharga yang rendah.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang telah kami
sebutkan ini. Di antara mereka adalah:

14888. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada
kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang aya! lit$ ,rgi lF! $j ,,Don

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang
takaran dan timbangannyo,,, ia berkata, ..Maknanya 

adalah,
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Janganlah kamu berbuat zhalim terhadap segala sesuatu yang

berkaitan dengan manusia."4o7

14889. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, {j

Ft'[ij, ,ilAi \54 " Dan ianganlah kamu htrangkan

bagi manusia barang-barang talaran dan timbangannya"' ia

berkata, ..Maknanya adalatr, Janganlah kamu berbuat zhalim

terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia.'*08

Firman A[ah, 'tiufi.4 ia ,,;frl J. b3-3\ {3 "Don

janganlah kamu membuat ftcrusaftan di muka bumi sesudah Tuhan

memperbaikinya." Dia berkata, "Janganlah kamu melakukan

perbuatan maksiat di bumi Allah sebagaimana kamu melakukannya

sebelum Allah mengutus nabi-Nya kepadamu, seperti melakukan

ibadatr kepada selain Allah, mempersekutukan Allah, serta'menipu

orang lain dalam takaran dan timbangan."

'ti4{';y i-l2 "Sesudah Tuhan memperbaikinya'" Maksudnya

adalatr setelatr Altah memperbaiki bumi dengan mengutus nabi

kepadamu, yang melarangmu dari segala perbuatan yang tidak boleh

kamu takukan dan tidak disukai Allah jika kamu kerjakan.

!6j 7_ 
-rby!;,yang demikian rtu lebih baik bagimu." Dia

berkata, l.Y*g aku sebutkan kepadamu ini dan y"ng aku perintahkan

ini; tulus ikhlas beribadatr hanya kepada Allah, tidak

mempersekutukan-Nya, menunaikan hak-hak orang lain dalam hal

N7

408
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1520).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnyu (sttszo) dan As-suyuthi Mlam Ad-Dun Al

Mantsur (31502),dinukil dari Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syailfi.
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takaran dan timbangan, serta tidak melalarkan kerusakan di muka
bumi. Semua itu lebih baik bagimu pada saat ini di dunia, dan di
akhirat pada Hari Kiamat kelak di sisi Allah."

€4rS ^l;L q."Jika betut-betut kamu orang-orang yang
berimon." Dia berkata, "Jika kamu mempercayai ucapanku dan

perintah serta larangan Allatr yang telah aku tunaikan kepadamu."

occ

W b" 5t:15t i"L-|; tb :t4,,\:fJi: 1;
3yl5?1;5"W t4 #S 4; Gr, 6 fi\
2.-..
^.AD 6K1S'u:W't;3#;.'z-

'u$5
"Dan janganlahl<anu fuduk ili tiap.tiap ialan ilengan
rnenalcut-nakutidmmenghalang-half,rJgiorangyarJg

bqiman dari jalan y',l;lah, dffi menginginl<orr ogor ialan
AJlah itu mmiadibmg!<ok. Don ingatlah ili wakat

ilalruluny o karru bufurnlah seilikdt, lalu y',Jilrrh

menpubarryakiunilahlcannu.Danperlwtil<mrllah
bagahurw lesudalwr or cmg. or(mg y drrg bqbwt

l<entsotl<on."

(Qs. Al A'raaf t?]: 86)

TalrwilfirmanAllah:5t35i"L-3yir6U"1:1Li*;
fi f ,z \tV%$L{* ra6-#i .*, 6r. 6 $1,bF i

I

I
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@ ,-#3i W 6KiS I'in$"HlK(Daniangantah
kamu duduk di tiap-tiap ialan dengan menakut-nakuti dan

menghalang-hatangi orang yang beriman dari ialan Allah, dan

menginginkan agar jalan Allah itu meniadi bengkok. Dan ingatlah

di waktu dahulunya kamu beriumlah sedikit, lalu Allah

memperbanyak junlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana

kesudahan orang4rang yang berbuat herusahan)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, :H,lr3i'I\Si
5r:i5{,'brL:t *b *Oon janganlah pamu duduk di tiap+iap jalan

dengan menahtt-nalatti dan menghalang-halangi," adalah, Janganlatr

kamu duduk di setiap jalan menakut-nakuti akan melakukan

pembwruhan terhadap orang-orang beriman.

Menurut riwayat, disebutkan bahwa orang-orang kafir itu

duduk di jalan yang dilewati oleh orang-orang yang ingin menemui

Nabi Syu'aib guna beriman kepadanya. Mereka menakut-'nakuti

mereka sambil berkata, "Syu'aib adalatr pendusta."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

14890. tsisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat,

it LS *ie 6U'""Di tiap-tiap jalan dengan menahtt-

nalatti," ia berkat4 "Mereka menakut-nakuti dan

menghalangi orang-orang yang datang kepada Nabi Syu'aib

untuk masuk Islam.'/@

@ Abu Ja,far An-Nahhas dala6 Ma'ani Al Qttr'an Ql53), Al Mawardi dalam An-

Nukatwa Al uyun(3D35), dan Abu Hayyan dalarnAl Bab Al Muhith (5/106).
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14891. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

tentang ayat, 'ttsLj |ie gU""b35)Sj "Dan jangantah

lramu &tduk di tiap-tiap jalan dengan menahtt-nakuti,"

batrwa makna kata !!r2 adalahjalan. Mereka menakuti-

nakuti orang-orang yang datang kepada Nabi Syu'aib.al0

14892. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatr
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari AIi bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tertang ayat, 'tyL-j t|e J1',bii,rifj
51 ,W i 3t:i5i "Dan jangantah komu duduk di tiap-

tiap jalan dengan menahi-nakuti dan menghalang-halangi

dari jalan Allah," ia berkata, "Mereka duduk di jalan.

Mer€ka berkata kepada orang-orang yang datang kepada

Nabi Syu'aib, 'Nabi Syu'aib seorang pendusta, maka
janganlah kamu meninggalkan agamamu'.'/l I

14893. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahid, tentang firman Allah, ,!fr $lAr,uDi tiaVtiap
jalan," ia berkata, "Maksudnya adalah jalan. it L-j
' Dengan menahtt-nakultf', orang-orang yang ingin mencari
jalan kebenaran.'{12

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511520) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al UyunQnSq.

'll0

alt
1t2 Mujahid dalam tafsirnya Qn4q dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5ll52t).
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14894. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, makna Yang sama.

14895. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As'

Suddi, tentang ayat, '6tL:t t:e $L'','bre;\]t "Dan

janganlah kamu duduk di tiap+iap jalan dengan menahtt-

nahfii,,, batrwa mereka duduk di jalan untuk menakut-nakuti

orang-orang yang beriman.al3

14896. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdirratrman menceritakan kepada kami dari Qais, dari

As-Suddi, tentang ayat, 62Lj t:e JL-"|r||^d*j "Do'
janganlah kamu duduk di tiap+iap ialan dengan menalai-

nahtti,,, ia berkata, ..Maknanya adalatr menakut-nakuti

orang-orang yang datang kepada Nabi Sytr' aib''{la

14897. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ja'far fu-Razi

menceritakan kepada kami dari fu-Rabi bin Anas, dari Abu

Al Aliyah, dari Abu Hurairatr -atau 
dari orang lain, Abu

Ja'far Ar-Razi ragu- ia berkata' *Pada malam Nabi

Muhammad SAW diperjalankan (Isra' Mi'raj), ia melewati

pohon kayu di suatu jalan. setiap orang yang melewatiriya

4t3

/tl{

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl52l) dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa

Al UyunpfBq.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3238),Ibnu Athiyyah dalam l/
Muhoru Al wajiz Q1426), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (2/508).
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pasti pakaiannya akan terkoyak disebabkan pohon kayu itu,

maka beliau bertanya, 'Apalrah ini wahai Jibril? ' Malaikat

Jibril menjawab, 'Ini seperti beberapa kaum dari umatku

yang duduk di jalan untuk menghalangi dan menakut-nakuti

orang lain'. Kemudian ia membacakarr ayat, g3C;i 1;
3t'i5i ittL-3 tb 54,'Dan janganlah knmu duduk di

tiap-tiap jalan dengan menala$-nakuti dan menghalang-

halangi'.'Ars

Khabar yang kami sebutkan ini diriwayatkan dari Abu

Hnrairatr. Khabar ini menunjukkan bahwa makna larangan Nabi

Syu'aib dalam ucapannya, 5t:i5; ittL.jt *b 62-,"'b;^i.i)Sj
"Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menahtt-nahtti

dan mengholang-halangi," menurut Abu Hurairah adalah larangan

untuk melakukan perampokan dengan cara mencegat, karena mereka

terdiri dari para perampok.

Ada juga pendapat lain yang mengatakan batrwa ayat, .r;
3t:i5i i,ttL3 95e |U,"L/ii.f\ "Dan janganlah *amu duduk di

tiaptiap jalan dengan menahtt-nahtti dan menghalang-halangi," jik,a

bukan kalimat dalam Al Qur'an, maka kalimat ini berbunyi, \it tilrii|l

ltf y.Ini juga kalimat yang fasih menunrt batrasa Arab. Boleh

diucapkan seperti itu karena jalan bukanlah suatu tempat yang

diketatrui secara pasti. Oleh sebab itu, boleh diucapkan demikian

sebagaimana boleh berkata
t?.

flt Al Quthubi dalam afsirnya QD49) dan As-Suyuthi drdramAd-Dtrr At Mantsw
(3R0s).

I

t
I
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Atlah berfirman, $tLj, bukan 
'it:try, 

karena orang Arab

mengucapkan demikian jika ancaman itu masih tersembunyi dan

belum jelas. Juga dengan menambahkan huruf a&l iJtaifaan dalam

bentnk kalimat, tt ql'e ,?ait "Ancamanku telatr disampaikan

kepadanya.' Jika sesuatu yang dijadikan ancaman atau dijanjikan itu

telatr jelas, maka diucapkan, (p 'n&t *Aku janjikan kebaikan

kepadanya.- tb 'tirbi *A1<tr berikan ancaman kejelekan kepadanya."

Sebagaimana firman All "h,W<)-$'iti6'g 36 *yottu nerapa?

Auah telah mengancamkanrrya kepada orong-orang yang kafir." (Qs.

Al Hajj 1227:72)

Firman Allah, 4,, <;l:. i, ;lf ,W n 5s!35t "Dan

menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah." Dia

berkata, "Karlu menolak dari jalan Al1ah -yaitu 
menolak untuk

beriman kepada Allah dan taat kepada-Nya_- .*, <i( {' 'Orang

yang beriman'. Kamu menolak orang yang mempercayai dan

mengesakan Allah dari jalan Allah. W* t4iJS 'Dan

menginginkan agar jalan Allah itu meniadi bengkol(. Kamu ingin

agar orang yang melewati jalan Allah dan orang yang beriman

kepada-Nya itu menyimpang dari tujuannya dan jalan kebenaran,

menjadi berpaling dan sesat."

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

14898. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 6l ,W c 3s!35: "Dan

menghalang-halangi dari jalan Allah," ia berkata, "Dia

adalatr orang-orang yang beriman dari jalan Allah.
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W* U4-|JS 'Dan menginginkan agar ialan Allah itu

menjadi bengkok' . Kamu ingin agar mereka berpaling."al6

14899. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, makna yang sama.

14900. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: lvtlrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, W9 t4#SS
"Dan menginginkan agar jalan Allah itu meniadi bengkolq"

ia berkata, "Maknanya adalah, kamu ingin agar jalan

kebenaran itu menjadi bengkok.'/ 17

14901. Mtrhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 3sli5 "Dan menghalangi-halangi,"

batrwa maksudnya adalah, orang-orang yang beriman. C
61 ,W " Dari ialan Allah," maksudnya adalah, agama

Islam. Karnu ingin agar jalan itu L!.*"Meniadi bengkok,"

yakrri binasa.alt

Firman Allalr HIK t6 :2''+ "'t Y:?'{$ "Don

ingatlah di wafuu dahulwrya kamu beriumlah sedikit, lalu Allah

memperbanyak jumlah komu," maksudnya adalatr, Nabi Syu'aib

Ibnu Abu Hatim dalam taftimya (5ll52l) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tar,zilQlsot).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql85),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511522),

Abu Ja'far An-Nahhas dalarrr Ma'ani Al Qt'an Ql53), dan Al Mawardi dalam

An-Nulcot wa Al UW, Q D39).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511522).

at5
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mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang ada pada mereka,

kelompok mereka menjadi banyak, padahal sebelumnya jumlah

mereka sedikit. Allah telatr mengangkat mereka dari kehinaan dan

kerendahan. Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, "Bersyukurlah

kamu kepada Allah yang telatr memberikan semrla karunia itu

kepadamu. Oleh karena itu, beribadatrlatr kepada-Nya dengan tulus

ikhlas. takutlah akan htrkuman-Nya dengan taat kepada-Nya, serta

berhati-hatilatr terhadap siksa Allah dengan meninggalkan segala

perbuatan maksiat."

'u-+;rrt 'r:* Af SS bI^$ "Dan Perhatiknntah

bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kcrusaknn." Dia

berkatq *Lihatlah hukuman dan adzab yang telatr ditimpakan kepada

umat-umat sebelummu ketika mereka melampaui batas kepada Tuhan

mereka dan menentang rasul utusan-Nya. Bagaimana mereka

mendapati huktrman atas perbuatan maksiat yang telatr mereka

lakukan. Bukankah sebagian mereka telatr dibinasakan dengan cara

ditenggelamkan dengantopan, sebagian mereka dihujani dengan hujan

batu, dan sebagian mereka dibinasakan dengan s1y11a keras yang

mengguntur?"

Makna 't*&fi, dalam konteks ayat ini adalah orang-orang

yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah'

ccc

1'4g, -*Li)qi u5\W;?1W i'ft$
@ <^S'g'ir'i{t'u:;-5'1'& &\rUG W-
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" J ik,a ada s e golongan darip ada l<awu b qhun l<cp ada ap a
yarJg alu iliutus rmtuk menyanQailcarvrya df,rJ ada (p"la)
se golongan y alng fidak b qiman, nula bq sbarlah, hinga

AJlah rnenetapl<an lrrulffiirya ili antnra kita; dan Dia
adalah hakirn y orrJg sebaik baikny a."

(Qs. Al A'raaf []l: 87)

Talrnil firman Allah: 6fl1 w('F1w ltfit$.
<45fi ';r'j;r$. fr rt'te g bUE tj;, T'qr, .y LLJ

(Jiko ada segolongan daripodo kamu beriman hepada apa yang ahu

diutus untuk menyampaikannya dan ada lpulal segolongon yang

tidak beriman, maha bersabarlah, hingga Allah menetapkan

huhumnya di antaru kita; dan Dia adalah hakim yang sehaik-

baiknya).

-.Abu Je'far berkata: Maksud firman Allah, W 'ofufi
'el "Jika ada segolongan doripada kamu," maksudnya 4ululr,
Jika sekelompok orang dari karrru beriman, mempercay A iL.3e5\

44"Kepada apa yang aht diutus untuk merryampaikannya", agar

tulus i}filas beribadatr hanya kepada Allah, meninggalkan perbuatan

maksiat dan tidak melakukan perbuatan zhalim kepada orang lain

dengan cara merugikan mereka dalam takaran dan timbangan. Mereka

mengikutilar dalam semua perkara itu.

W- I 34gt uDon ada (pula) segolongan yang tidak

beriman." Dia berkata, "Sedangkan kelompok lain tidak mempercayai

itu, merekatidak mengikutiku melaksanakan semua itu."

'6, {itl '{*- A V*$ "Malca bersabarlah, hingga Attah

menetapkan huhtmnya di antara kita,u maksudnya adalah,

I
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seratlkanlah semua itu kepada ketetapan Allah yang menjadi pemisatr

antara kami dengan kamu.

<t6fi '& 'i; "Dan Dia adalah hakim yang sebaik-

bailorya." Dia berkata, *Allahlah yang terbaik dalam hal memisahkan

dan paling adil dalarn hal memutuskan suatu perkara, karena dalam

hukumnya tidak ada kecenderungan kepada pihak tertentu dan

menjauhi pihak [ain."

ooo

rfrt:.'".li ;?r{- Jg;l .r;, u\i;Kt\ i,-in'tS S
't--s{ 5i J6w o't:F twi oe ifi

"Penrulca.parnil<adsnl<fi$t'rSyu'aibyafl garrnyoffibortgl<art

dm b ql<atar'S es4nggu hny a kfirni ot<an rnengusit t ania nai

Syu'aib dmt or ung. or crttg y ang berirnan bq somarru dmi

kotal@tni, atau l<ffiw keffrbali lnpado agcntutl&tni'.

Berlratasyu'oib, 'Dmt upat<ah (l<finu al<frr' rnelr,tgwir l<mtrri)'

l<Enditi W t<ffiti finak m'mYiairrya' ? "

(Q.. Al A'raaf [7]: 88)

Takwil filman Allah: ig;$ +3 uW,KAl ''51 56 3C

@ 1*5ts';l XL& a't';i fW utifrWt:' i'il' !.?s-

(Pemuha-pemuha dan houn Syu'aib yang mcnyombongkan dan

berhata, osesungguhnya kami akon mengusir hamu hai syu'|aib dan

orangorang yang berinun bersamamu dari hota kami, alau hamu

kembali kepada agarna haml' Berhata Syu'aib, oDan apahah
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[kamu ahan

menyuhainya?)
mengush kamiJ, kendati pan hami tidoh

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, liizul lji \:if Jri
" Pemuka-pemuka yang menyombongkan.,, Makra lafaztr ij:ifuaaO
sekelompok orang yang terdiri dari kaum lald-laki. Maksudnya adalatr

orang-orang yang anglruh dan sombong sehingga tidak mau beriman
kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya, dan mengikuti Nabi
sytr'aib ketika ia memperingatkan mereka akan adzab Allah karena

mereka telah menentang dan lcafir kepada perintah Tuhan mereka

iilr, iq# "sesungguhrqn Kami akan mengusir kamu hai
91ru'aib," beserta orang-orang yang mengikutimu, mempercayaimu,

dan beriman kepadamu. Kami akan mengusir kamu semua dari negeri

kami. W A't';S 3\"Atau kamu kcmbali kepada agama kami,,, darr

apa yang kami lalcukan. Nabi Syu'aib menjawab ucapan merek4
*Apakah kamu akan mengusir kanf dari negerimu dan menghalangi

kamidari jalan Allah, padahal kami tidak menytrkai itu?" Kemudian
dimasukkan alif istilham dalam hunrf wara dn la* iJ.
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,,Sungguh t@ni mengada. adakart l<eb ohongan y o,rJg benat

tnrhadap Nlah, iikn kl,mi l<ElrJb dli lnpada dgumtnrwl,

sesudah Nlah melepasl<ankami dnt padarya. Dan finakldt

patutka1mik;1mbatil<epanarya,l<p,analiiih6"Nlah,Tuhtn
kfini rnen3hendrrki (t y a) . P engetalwan T ulwn l<ffi i
meliputi segala sesuatu. Kepada Nlah saialah kn,n/,i

b ertaw alsl. Y a Tufimt k61m| b erilah l<cpuAtsan antat a l<m"i

dnr. l<mTJ kffiri ilmgan hak (adil) darJ Engl61ulah penheri

t cputusan y orrJg seb aik'b ailcny a 

"'(Qt. Al Nraaf [7]: 89)

Talrwil fiman Allah:'tt';;.,b|, i.& iL Vi{ 

^l'& 
Cr;r\ i

&W 16'SGi't*V:'i'1 5r- o1' Jf? 
"4 

l'6'y*r'W':"\ 
(&

@ a#rii'E :rt;Wq; 65 v4. Ail g;Txi i'fr $unssuh kami

mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah'iilra kmi
kembali kepada agamarnu, sesudah Allah melepashan kami dari

padanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali iika

Allah, Tuhan kani menghendaki[nyaJ. Pengetahuan Tuhan kami

melipati segala sesuatu Kepada Altah saialah hami bertawahal'

Ya Tuhan kami, beritah heputusan antara kami dan kaum hami

dengan hak [adil] dan Engkaulah pemberi heputusan yang sebaik-

baiknya)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "syu'aib berkata

kepada kaumnya ketika mereka mengajaknya kembali dan masuk

kepada agama mereka. Mereka mengancam akan mengusirnya dan

ParapengikutnyadarinegerimerekajikaSyu,aibdanpaxa
pengikutnya tidak melakukan itu. Syu'aib menjawab, ;tl'rt g;i\ i

V$ 'Surlgrrh kan i mengoda-adakan kcbohongan yang benar

EN
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terhadap Allah." Dia berkat4 "sungguh kami telatr membuat dusta

terhadap Allah dan mengucapkan ucapan kebatilan kepada-Nya jika
kami kembali kepada agamamu setelatr Dia menyelamatkan kami dari

agama itu dengan cara membuat kami bisa melihat kesalatran kami

dan melihat kebenaran hidayatr yang sedang kami jalani. Tidak
mrmgkin karni kembali menganut agamarnu dan meninggalkan

kebenaran yang sedang karni jalani V: frl ,6. o1 -Sl Kectalr i*a
Allah, Tuhm Kami menghendaffi0rya)'. Kecuali pengetahuan Allah
telatr mendahului, bahwa kami akan kembali ke dalam agamamu lnl,
maka ketika itu ketetapan Allah diterapkan kepada kami, Allatr
melaksanakan kehendak-Nya kepada kami.

l1b ,6 if gj 'g,3 
" Prnsrtahuan Tuhan kami metipttti segala

sesuatu," karena sesungguhnya pengetahuan Tuban kami itu Matra

Luas dan meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-

Nya, baik yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi. Jika dalam

pengetaflran-Nya kami kembali ke dalam agamamu, maka itu tidak
tersembunyi bagi:Nya, baik pada masa lalu maupr.rn yang sedang

terjadi. Semua pasti telah ada terlebih datrulu dalam pengetatruan-

Nya. Jika itu tidak ada, maka kami tidak akan kembali kepada

agamamu."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalatr:

l4g}2. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadakq ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdbal menceritakan kepada

lomi, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang aya! i;f,.,htr.i.$L [L(S;tti|W n
3e: bi gj,nt ii;. 6 {fe ;;3 6-s- iK;W,fi c&
,fl6'65w. 6g;T&i;'t iFW s6 "su,ssth

I
I



Tafsir/ch:Ihahali

lrnmi mengada-adakan kcbohongan yang benar terhadap

Allah, jit<a kami kembali kcpada agamamu, sesudah Allah

melepaskan kami dari padanya. Dan tidaklah pant kami

trembali kepadanya, kecuali iil(a Allah, Tuhan kami

menghendaki (nya). P engetahuan Tuhan lami melipttti s e gala

sesuatu. Kepada Atlah saialah kami bertavtakal. Ya Tuhan

lrami, berilah ftcputusan antara ftami dan ftaum knmi dengan

hak (adil),'' ia berkata, ..Tidak sepantasnya kami kembali

kepada kemusyrikanmu setelah Allah menyelarnatkan kami

dari kemusyrikan itu, kecuali Allah, Tuhan kami,

berkehendak, dan Allah tidak mungkin menginginkan

kemusyrikan.,, Akan tetapi kami katakan, ..Kecuali Allah

telah mengetatrui sesuatu, ketafuuila]r batrwa pengetatruan

Allah Matra Luas meliputi segala sesuatu'"4le

Firman Altah, T&i ii ti "Xepada Atlah saiatalt trami

bertawakal." Dia berkat4 "Dalam segala perkara kami, kami selalu

bersandar kepada Allah, juga terhadap ancaman kemusyrikan yang

kamu paksanakan kepada kami, karena bertawakal kepada Allah itu

sudah mencukupi." Kemudian Nabi Syu'aib berdoa kepada Allatt

terhadap kaumnya ketika ia meftNa pesimis akan kemenangan

mereka dan harapannya telah pupus untuk membuat mereka tunduk dan

taat kepada Allah serta mengakui kerasulannya. Ia takut jika dirinya dan

para pengikutrya yang beriman ditimpa bencana dan kebinasaan hanya

karena kefasikan mereka. Ia memohon agar adzab Allah itu segera

dihrrunkan , ifiV Vi '65 q. # g; "Ya Tuhan kami, berilah

lrcpttusan antara kami dan fta:um kami dengan lwk (adil)." Ia berkata,

4te Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511522 dan 1523) dalam empat alrar

bersanrbung.
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"Ya Allalr, putuskanlah hukuman antara kami dan mereka dengan

hukum-Mu yang benar, yang di dalamnya tidak terdapat kesalahan,

kesewenang-wenangan, dan kezhaliman. Akan tetapi hukum Allatr itu
adil dan benar." 'u$ii i e\; "Dan Engkoulah pemberi kcputusan

yang sebaik-baibtya." Maksudnya adalah, sesungguhnya Allatl
mentpakan sebaik-baik pernberi keputusan.

Al Farra menyebutkan batrwa masyaralcat Oman menyebut
'euii '3hakim" dengan sebutan lrlfi aan Ugfi. Pakar bahasa Arab

yang lain menyebutkan batrwa kata itu berasal dari batrasa kabilah

Murad. Salah seorang mereka mengucapkan syair,

V'trd'*'€\, r;:' f ',4.ltf ,f
"Mengalta afu tidokmengirim utusot kc bani Uslnt

Balwa aht tidak membutuhkan kcptnsan mereka.'t2o

Ahli tal$,il berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di aitaramereka adalatr:

14903. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Bapalku

menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Qatadalt dari Ibnu

Abbas, ia berkata, eer{ku tidak mengemi makna firman Allah,

dV qj 65 q. CiX 
g:'Ya ruhan kani, beritah

keputttson wtta kmi don kaum komi dengm lak (adil)',

hingga aku mendengar seorang putri Dzi Yazin mengatakan

ta Bait syair ini disebutkan dalaa Mojo Al Qtr'm kqra Abu Lrbaidah Of22O),
Ishlah Al MMthU karya Ibnu As-Silddt (hal. lE5), Al Amoli lcarya Abu Ali Al
Qdi (hal. l4l2), dan Lisot Al Arab, pada pembahasan kata gJ (5/3338).

Penyairnya adalah Al As'ar Al Ju'fi, ),ang nama aslinya Martsad bin Hauran Al
Ju'fi.
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batrwa makna lafazh A$.flif adalah,

keputusan (hulom) terhadapmu.'/2 
I

4904. Al Mutsanna menceritakan kepada}u, ia berkata: Affiullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayaL 6\6'65 (4. 6 S:"Ya Tuhan kami, berilah

kcpttusan antoa kami don katnn kami dengan hak (adil)," ia

berkata, "Maknanya adalab putuskanlah htrkuman antara kami

dengankaum karnl'Az

4905. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Drkain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mis'ar menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah berkata:

Ibnu Abbas berkata: Aku tidak mengerti makna firman Allah,

d\ q, '65 (4 Ltli Y: "Ya rutwn kami, beritah

lreputtnan antoa kmi dan koum kami dengan hak (adil),"

hingga aku mendengar puti M Yqarl berkatao 'Datanglah

kemari, aku akan mencari keputtsan (hulcum) terhadapmu''{a

14906. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaktr, ia berkata: Yazid

menceritakan keeada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada l<ami dari aahdab tentang ava! 65 (6. 6 g;

dtW"Ya Tulor kmni, berilah kepttusan antara kani dan

kaw, kami dengm hak (odil)," ia berkata' 'Maknanya adalatr,

Ibnu Abu Hatim dala, tafstfnya (SllS23), tetapi ia berkate iUi.ref "am
mendebatuu." Bukan t,li6f "Aku mencari keputusan terhadapinu'" Ibnu

Athiyfh dalam Al I'Iuhris Al Waiiz Qt429) dan Asy-Syaukani dalarn Fath

Al Qadir (hal. 601).
Allana-dalam Ma'ani Al Qar'm (l/385), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(511523),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tatail Ql5l0)'
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511523).

Aku akan mencari

4X2

4Zt
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putuskanlah hukuman antara l<ami dan kaum kami dengan

kebenaran.'/u

14907. Mtrhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami,

ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah,

tentang ayat, ,{J1,6 63 U:ri;. csil; 
g: "ya Tuhan kami,

berilah lccputusan antara lcami dan kaum kami dengan hak

(adil)," ia berkata, "Maknanya adalah, putuskanlah hukuman

antara kami dan kaum kami dengan kebenaran.'/25

14908. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Almad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, q. l3 "Bertlah kcputusan antara l{ami,u

batrwa maknanya adalah, putuskanlah huluman di antara

kami.426

l4g}g;;." Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Hasan Al Bashri

berkata, "Makna lafa/r. Aif*atu 'Putuskanlah hularman di

antara l€mi dan kaum kami'. Firman AllalL 6j*tini*i Gy

'Sesungguhryn kami telah memberikan kcpadamu

kemenong*t yang rryata'. (Qs. Al Fath [a8]: l) maknanya

a' Ab&rrazzaq dalam tafsirnya Ql85), dengan sanad lain dari Qaadatr, dengan

lalidr yang sama.
Ibid.
Abu Ubaidah dalam Mojaz Al Qar'an (1D20), Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al Uytn (3D40), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D22)-
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adalalL kami telah memutuskan huktrman kepadamu dengan

keptrnrsan hukum Yang jelas.'/27

14910. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

'Makna lafazh [i$**, putuskanlah hukuman''{28

l49ll. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad Mutrarrmad bin AMillah bn Az-Zrlfrlair menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mis'ar menceritakan kepada

kami dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku tidak

mengerti makna aya! ,y'U f* 6i V3{. lll "Berilah

kcputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil),"

hingga aku mendengar putri D^ Yazin berkata kepada

suaminy4 *Pergilalu aku akan meminta kepuhrsan hukuman

terhadapmu.'{2e

ccc

64;,uW'u51<rfi6;
'oi*s

"Pertuka.perrulal<aumsyr'oibyongkmfl,nbqliulta(lnpafu
ses finorrya) r'Sesunggu t*y a iik'o" lwrw n1r,,rt'gililti Syu'cib,

Kami tidalc menemukan asar ini dalam referensi yang ada pada kami.

Asy-syankani dalam Fath Al Qadir (hal.603).

tunu liuu Hatim dalam tafsirnya (511523), Al Mawardi dalan An-Nukot wa Al

wn (31241), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al waiiz Q1429), dan Asy-

Syankani dalam Fath Al Qadir (hal. 603).

$sfsyw'#

1n
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tcntu l,frnu iil<a berhmt ilsnikian (meniadi') orang' ot(mg
yc,,ngfluel1{tgit."

(Qs. Al A'raaf [7]: 90)

Takwil fiman Altah: VI'F41 y|.r;, u Wir-$ <Afi6i

6i; t'rJ fJy{r"^u*o-pimuka kaum syu'aib vang kalir

berkata [kepada sesamanyaJ, nsesungguhnya iiha hamu mengihuti

Syu'aib, tentu kamu iiha berbuat demihinn [meniadiJ otangorang

yang merugl")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "sekelompok kaum laki-

laki yang lgfir dari kaum Syu'aib berkata, 'Mereka adalah orang-orang

yang mengingkari ayat'ayat Allah, mendustakan rasul-Ny4 dan

bersikap anglnilr dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan. Mereka

berkata kepada sesama merekao *Jika kamu mengikuti ucapan Syu'aib

dan mernenuhi seruannya; mengesakan Allah, melaksanakan perintatr-

Nya, menjautri larangm-Nyq dan mengaktri kenabian Syu'aib. $ fSl,
Iti;' Tentu knmu i ika b erbuat demikian (meni adi) orang'or ang yang

merugi'. Maka sesgnggUhnya kamu telah temipu melalarkan semua itu,

kamu tinggalkan agamutmu sekarang dan berpindah kepada agama yang

ia senrkan. Jika kamu melakukan itu maka kamu ahan binasa."

{r{to

@ <4;.:i b)3 O\#"^i!. )I'#:fr'
"Kemudi.on mseka ititimpa gempl, nnb iaililah mqelca

lutlclt lutlot yongbugelimportgon di dalmJ rumah.rumah

nrrl';elru," (Qs. Al ^{raaf [7]: 91)
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ratrwil fiman Allah: @ <r* ?)6 O1;#EWJl'#i:6
(Kemudian mqeka ditimpa gempa, maho iadilah mereha mayat-

nayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rwnah mereha)

Abu Jatfar berkate: Allah berfirman, "Kaum Syu'aib yang

kafir ditimpa gempa."

Sebel,mnya telah saya jelaskan makna kata ii'!J\ yu1t

gempa yang bergerak keras karena ad?,b Allah yang kemudian

membinasakan mereka. 6,Serl3 O\;fi;E"Maka jadilah mereka

mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka"

Sifat adzab yang ditimpakan Allah dalam membinasakan mereka

adalatr sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat berikut ini:

l4gl2. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

suddi, tentang ayat,'il)7!) lll 6i $y, "don (kami telah

mengutus) trepada penduduk Mad-yan saudara mereka,

Syu'aib." iaberkata, *Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada

kaum Madyan dan penduduk Aikah 
-sebuatr 

kawasan yang

banyak ditumbtrhi pohon kayu-. Selain mereka kafir,

mereka juga curang datam hal takaran dan timbangan. Nabi

Syu'aib menyeru mereka, tetapi mereka justru

mendustakannya, maka Nabi Syu'aib berkata kepada mereka

seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an, serta penolakan

mereka.

Ketika mereka semakin melampaui batas dan terus

mendustakannya, mereka meminta agar adzab ditimpakan kepada

mereka. maka Allatl membukakan salatr satu dari beberapa pinttr

neraka Jahanam kepada mereka, sehingga mereka pun binasa

4
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disebabkan panasnya neraka itu. pedindungan dan air tidak
bermanfaat bagi mereka. Kemudian Allah mengirimkan kumpulan
awan yang di dalamnya terdapat udara yang bersih, mereka merasakan
angin yang bersih itu, mereka pun berucap, 'Itu ada perlindungan,
berlindunglatr kamu di sana'. Ketika mereka semua berkumpul di
bawatr awan itu, baik laki-laki, perempwln, mauprm anak-anak, awan
itu pun terbuka dan membinasakan mereka. Itulah makna firman
Allah, i6t ,5- A$'i:fr,Latu mereka ditimpa adzab pada hmi
m er e ka dinaungi oty an' ." (Qs. Asy-Syu, araa' 126l: 1 89)430

14913. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Di
antara berita tentang kisah Nabi Syu'aib dan kaumnya adalah
seperti yang disebutkan dalam Al eur'an. Mereka adalatl
orang-orang yang merugikan orang lain dalam hal takaran
dan timbangan mereka. Mereka juga kafir kepada Allah dan' mendustakan nabi-Nya. Ia menyeru mereka kepada Allatr dan
agar beribadah kepada-Nya, meninggalkan perbuatan zhalim
dan merugikan orang lain dalam hal takaran dan timbangan.
N*ijry'aib menasitrl!.meretu,- y Jl fQd 1,1 irl U3

6t1 d; vi'iasv A;)j {l r-,- J'ayri';;*,
-t l--?t a .. tt

!tl irl {&;t$td;q';
$ iiyt*ii- "io, atu tila{brrrun"oio't r**i"n kamu
(dengan mengerjakan) qpa yang aht lmang. Aht tidak
bermalrsud kccuali (mendatangkan) perbaikan selamo aht
masih berkcsanggupon. Dan tidak ado taufik bagiht
melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Ailah

{l Baghawi mcnyebutkan rirvayat yang sama dengannya dodran Ma'alim at-
Tuail (?/irc dan 5l l), dari Ibnu Abbas.

zi' ...1
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ahu bertautakal dan hanya kepada-Nyalah aht kembali."

(Qs. Huud [lU: 88)

Ibnu Ishaq berkata' "Menurut riwayat yang disampaikan

Ya'qub bin Abi Salamatr kepadahr, jika nama Nabi 
. 
Syr'aib

disebutkan, maka Rasulullatr SAW berkata, :q' '+ '!ti 'Irutah

lctutibnya para nabi' 431 Itu karena ia terus memberikan nasihat

kepada kaumnya terhadap segala tindakan mereka. Ketika mereka

mendustakannya, mengancam akan melemparnya dengan batu dan

mengusimya dari negerinya, itu berarti mereka telah berbuat angkuh

dan sombong kepada Allah, maka Allah menimpakat adzab kepada

mereka pada hari mereka dinaungi awan. Iulatl adzab yang sangat

besar yang menimPa metreka."

Telatr sanrpai suatu riwayat kepadaktr batrwa seorang laki-laki

penduduk Madyan yang bernama Amr bin Jalha berkata ketika ia

menyaksikan adzab ifir,

)*;.ot:k)t:;,'e
'6rut dt:* ,P 7t*, iu

,,wahai kaumht, sesungguhnya syu'aib adalah nabi utusan, maka

berhati-hatilah kamu terhadap Samir dan Imran bin Syaddad'

Wahai kaumht, sungguh aht telah melihat sesuatuyang gaib telah

muncul memanggil dengan suara kcras

di tartah kcras berbatu di lembah'

6i,;-',)WL\#6-
?A" i ,; t:- -4* ,S:tl';L

"bjrb W.ftli'6f)
a'

43r Diriwayatkan Al Hakim dalan Al l"Iusta&akQl568)'

r
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Bahwa kamu tidak akan melihat esok pagi

Melainkan seperti Ar-Raqim yang berjalan

di antara dataran tinggi."

Samir dan Imran adalah dua orang dukun mereka, sedangkan

Ar-Raqim nama anjing mereka.432

14914. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku, ia berkata: Telah sampai suatu

riwayat kepadaku bahwa Allah menimpakan adzab panas

kepada mereka, sehingga mereka menjadi matang. Kemudian

Allah menjadikan perlindungan bagi mereka seperti awan

hitam. Ketika mereka melihatnya, mereka segera mencari

perlindrurgan udaranya yang sejuk karena mereka kepanasan.

Ketika mereka masuk ke bawaturya, awan hitam itu terbuka

dan mereka semua binasa. Allah menyelamatkan Nabi

Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan

ratrmat-Nya.a33

14915. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abdillah Al
Bajalli menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Jad,

Hawwaz, Huththi, Kaliman, Sa'fazh, dan Qarsyat adalatr

nama ruja-raja Madyan. Raja mereka pada saat mereka

ditimpa adzab di bawah naungan awan pada zaman Nabi

Ibnu Athilyah dalam Al Muhurar Al Wajiz (21429 dan 430) serta Abu Hayyan
dalamAl Bahr Al lwultith (5/l16).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1524).
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syu'aib adalah Kalimun. Saudari Kalimun meratapinya

seraya berkata,

-i,Jlt;'r'd& V"'tL'A?

* gi$6i-bz- jr iu{ ,*rilt'*'"

^i$k i:"; W r]6 c-t'-

" Kalimun, tianght telah roboh

Binasa di tengah temPatnYa'

Bencana dotang kcpada pemimpin kaum

Dalam bentuk api di tengah ncrungan 6n'an'

Api diiadikan di atas mereka'

Rumah mereka sePerti lerryaP'a3a

occ

\;,g q3'6.K O-51"W.:t;,i, d "? 
r;;i, 11K'u-51

@6,;6,p
' (Y oitu) ororJg. ofimg y ang menfu,ljtal<mr Syu'aib seolah.

oloh m(,ret<tbehm peff.lhberdiam dikota ia/; otmrg.otaflg

yang mm&lfjtal<art Syu'oib mcrel<a i,/.tlah otang.otd,r.g yang

m.erttgi." (Qs. Al A'raaf lTlz 921

431 Al Baghawi dalar- Ma'alim At-Tarait (2t5ll), Pry.A9iry.fr dalarn Al

*nnriar lt w"itz Qtqlo), dan Abu Hayyan dalam At Bahr Al Muhith (5/l 16)'
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Tarrwil firman Auah: <]-,-jl|u+.i;'i i o? (# 1j.K'u-51

6"rrgJi 'i V( qit $K (voaq oranserans vons
mendustahan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di

hota itu; orang4rang yang mendustahan Syu'aib mereha itulah

orang4rung yang merugi)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Allah membinasakan

orang-orang yang mendustakan Syu'ab. Mereka tidak beriman

kepadanya, maka Altah memusnahkan mereka. Negeri mereka

menjadi kosong tanpa penghuni. W.\fr d ,k'srolah'olah mereka

belum pernah berdiom di kota l'lz'. Seakan-akan mereka tidak pernatr

menempati negeri ifir sama sekali. Seakan-akan mereka tidak pernatr

hidup di negeri itq ketika mereka telah dibinasakan di negeri itu."

Makna tata7,.*,: S*i * y.* i ,is gq 3r,i up adatah,

si fulan bertempat tinggal di tempat anu." Seperti ungkapan penyair

berikut ini:

)t'Lrt;* lr'463
"Tetanggamu tinggal di temPat itu.

Mereka telah berjanji dan menjalin hubungan denganmu."l3s

Ru'bah berkata:

.t?- ln I ct tctzw;*)*ws

n t Bait syair ini disebutkan ddam Diwan Waid bin Al Abrash (hal. 120), tetapi

riwayat yang terdapat dalam Diwan Ubaid bin Al Abrash berbeda dengan yang

disebutkan dalam kitab ini,

Yr!-+'* il ututY*lii
nTemortemotmu tingal di tnrpa itu.

Mqelca telah buiotii dan menialin lrubungm dotgannu"

)a:tY,
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"Tanda oral'g menempati suatu tempat'

adabekcsreruntuhanrumahdiDhalfa"'a36

Lata^'el6 adalah bentuk J* U" ,*
Ahli tal(\^,il berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalah:

14916.MrrhammadbinAbdulA,lamenceritakankepadakami,ia
berkata:MuhammadbinTsaurmenceritakankepadakami,ia

berkata:

tentang

pernah
mereka tidak

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadah'

aya\ \i*.'r;4 { iY"Seolah-olah mereka belum

berdiant di kota ifau bahwa seakan-akan mereka

tidak pernah hidup di tempat itu' Seakan-akan

pernatr hidup tenteram di tempat itu'a37

r4gr7. Ar Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

binShalihmenceritakankepadakami,iaberkata:Mu,awiyah

menceritakankepadakrrdariAli,darilbnuAbbas,tontang
ayat, \i).VX. I oY"Seolah-olah mereks belum pernah

berdiam di kota ittt," batrwa seakan-akan mereka tidak

pernatr hiduP di temPat itu'a38

n3. potongan bait syair ini disebutkaq dalam Diwan Rt"bah bin Al Ajjaj' dalam

kumpulan ,yorr.y*g;"titik* i"ii9 t"paa" kaurnnya Oani Tamim)

Makna lafaz,h l3s iaA,n Uekas+ekas '"'*o'n* "'-ul' 
Makna lafazln'ijdJp

ffi;'t;ini-aan sunnpada huruf tam, adalah nama suatu tempat di

negeri bani Asad.
Ada juga yang mengatakan -t-frY.o itu^merupakan nama tempat persediaan air

uani i6'as. r, ix Mul *' ma Ista'i am (3/88 l)'
q37 

Abdnnazzaq dd;#rirrrya 1z.t'il)rlb.u- Abu Hatim dalam tafsirnya (511524)'
-arreUuHayyan 

dalamAl Bahr At Muhith (5/ll7)'
43r Ibnu Al laryia*ilzi el u*i, (3t232),'dairunu fu_u1. Al Mawardi dalam

An_Nukat.o Al w;aa+i), auu H^w*dalam At Batv At Muhith (5lll7),

dari Al Akhfasy. 'tt*',qUu iioti,, aA-r- tafsimyl Gtl524). Abu Ja'far An-

N.m^ dalan ivla'oti Al Qur'anQ/55)'dari Qatadah
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14918. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentang aya! \$.Vti I oY"Seolah-olah mereka belum

pernah berdiam di kota ilz,' bahwa seakan-akan mereka

tidalc pernah berada di tempat itu saura sekali.a3e

Finnan Allab 6;h1l'i lig$rliK 6-;51 " orang-orang

yang mendustakan Syt'aib mereka itulah orang-orang yang merugi."

Allah berfirman, "Otang-orang yang mengikuti Syu'aib bukanlah

orang-orang yang merugi, justru orang-orang yang mendustakan

Syr'aiblah yang merugi dan binasa."

Itu karena sebelunrnya Allah memberitahukan bahwa orang-

orang yang mendustakan Nabi Syu'aib berkata kepada orang-orang

yans ingn mengukuti Nabi Syu'aib, i,ij,3 6 'KlW'# Ol
"sesungguhnya jika knnu mengihtti Syt'aib, tentu kannu iika berbuat

demikian (menjadi) orang-orang yang merugi." Allah lalu

mendustakan pernyataan mereka tersebut dengan menyegerakan adzr;b

kepada mereka. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad

SAW, "sunggtrh, para pengikut Syu'aib tidalc merugi, babkan orang-

orang yang mendustakan Syu'aib yang merugi, lcarena hukunan Allah

ditimpakan kepada mereka, maka merekalah yang melugi, bukan

orang-orang yang mempercayai dan beriman kepadanya"

{roc

st Abu Halyan dalam l, Bab Al ltlurrith (5lll7) dri lbnu Zaid dan Al Mawardi
dcrlarr A*Nafu wa Al UTmr Qn4D.

I
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,rMolu Syu'cib rnrlrltngallcan mer ela su oy a b etlata, " Hai

l&uniil r sesrrngguhny a dku tcldh meny afi'p olil<f,rJ l'/lp adomu

dtrrcatfrt.d,vfivlt Tutwrrl!.c&- dfrn aku tclah mentbqi nasihat

lcep odamu. Mdl<f, b agairnarta alil dll<$rJ b q sedih lwti
terhadmy ar cmg' or cmg Y ar'g l'f,fr'n? "

(Qr. Al A'raaf [7]: 93)

Talrwil firman Allah: 
'ivv'H)*1';1;;4 

363;i'; J;3

@6-F$&'6('K1',&|i;';t3os(uo*asvu',aib
meninggalkanmerehaserayaberkatar"Haikaumku'sesungguhnya

aku telah ,nenyampaihan kepadamu amanat-atnanat Tuhanku dan

ahutelahmemberinasihathepadamuMakabagaimanaahuakan
bersedih hati terhadap orang4rrang yang katir?)

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, "syu'aib pergi dari

tengatr-tengatr, mereka meninggalkan merek4 ketika adzab Alla}t

datang kepada mereka. Ketika ia merasa yakin adz-ab Allah pasti akan

turunkepadakaumnyayangtelalrmendustakannya,iaberkatadalam

keadaan sedih, q ,;iV+ 'Hfr.1 fn ii\ 'ttai kaumht'

sesungguhnya aht telah menyampaikon kcpadamu amanat'amanat

Tuhanhi, dan aku telatr menunaikan apa yang karenanya aku diutus

Allah kepadamu; memperingatkanmu akan murka Allah karena

kekafiranmu dan perbuatan ztralimmu terhadap orang lain. i;.53
'dJ ,O* aht telah memberi nosihat kcpadamu', dengan perintaSku

kepadamu agar patuh dan taat kepada Allah' serta melarangmu

@t
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melakukan perbuatan maksiat. $;la, ,lS7,Malra bagaimana aht
alran bersedih hati', terhadap orang-orang yang mengingkari keesaan

Allah dan mendustakan para rasul-Nya? Bagaimana pula aku merasa

sakit terhadap kebinasaan mereka?"

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini, di antara mereka adalatr:

14919. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang ayat, t;;17 ,I$i*tttol* bagaimana aht apan

bersedih hoti," bahwa maknanya adalah, bagaimana aku

bersedih hati.eo

14920. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

. kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, !;;17 S$"Moko bagaimana aht akan

bersedih hati," batrwa maknanya adalah, bagaimana aku

bersedih hati.(l

14921. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Nabi
Syu'aib merasa sedih atas adzab Allah yang menimpa
kaumnya. Kemudian ia berkata sebagai bentuk duka cita
terhadap dirinya iK +';3 ij +ivv 'H*i rn ;;4
6S/j iF -6t; ,1$i "Hat *aumku, iesungguhnya aht

Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an Qn22),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(5/1524), Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an Q/56), Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Taruil (21512), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(7/352).
Abu Ja'far An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/56) dengan lafadrnya.

111
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telah menyampaitran kcpadomu amanat-amonat Tuhanlat

dan aht telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana

aku akon bersedih hati terhadap orang'orangyang fufir?"uz

ooo

{Ar, Ykiurd.frn'fi I t 6 n {- i' i.6rlVi
z )/.it ,2!7,
ttglayr+\rJ

"l{ami fidaktah nutguttts seseor(mg nahi pmkepada

sesuatu negui, (latu pen/g4dulig,vya mendustakmr nabi iht),

meloinlortKarrtitilnpdknnlnpadapenhtdulurya
l<esenpi17,n dm pendnitaan eqayo mqekn tmduk dmgort

mglrendahl,arl iliti."
(Qr. Al Nraaf lll941

Takwit riman Allah: 6An$ A#,i {J,3.t1tl':1T1':

@ lr;:*-;i3A {A6 fuV\<ro*i tidahtah mensutas seseorans

nabi pun kepada sesuatu negeri, [lalu penduduhnya mendustahan

nabi iluJ, melainhan Kami timpakan kepada penduduhnya

kesempitan dan penderitaan supaya mereha tunduh dengan

nerundahkan diri)

Abu Ja'far berkata: Allah berfinnan kepada Nabi

Mutrammad SAW untuk memberitatrukan tentang Sunnah-Nya

terhadap umat-umat terdatrulu sebelum umatnya. Mengingatkan

*2 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Q1233).

F::rl
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orang-orang kafir Quraisy agar mereka ditegur atas perbuatan syirik
mereka dan pendustaan mereka terhadap Nabi Muhammad SeW, Ilj
4 g $.; g%:l "Kami tidaHah mengutus seseorang nabi pun

lrepada sesuatu negeri," sebelum engkau. {AC 51,?j\11frnfi JS
*Melainlran Kami timpakan kepada pendudulorya kcsempitan dan

penderitaan " Maksudnya adalatr kondisi yang sulit dalam urusan
duniawi, kesempitan hati penduduk negeri itu.

3;:;- ;ilA "Supaya mereka tunduk dengan merendahkan
diri-" Ia mengatakan: Kami timpakan itu kepada mereka agar mereka
merendahkan diri kepada Tuhan mereka dan segera bertobat kepada-
Nya dengan melepaskan tliri dari kekafiran mereka. Bertobat dari
mendustakan para nabi mereka.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini, di antara mereka adalatr:

14922. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentang ayat, {Ali ;\1,tj\ qfr W; ,,Kami timpakan
kcpada pendudubtya kesempitan dan penderitaan," ia
berkata, "Kemiskinan dan kelaparan kepada penduduk negeri

ifu.'e3

Sebelumnya telah kami sebutkan beberapa dalil ke-sftahih-an
pendapat yang kami sebutkan ini dalarn pembahasan makna tata lCLii
dan;i*li,maka tidak perlu diulang lagi di tempat ini.444

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (51t525\.
Lihat taftir surah Al Baqarah ayat 177.

u3
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Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafaz/n ';t;:*-artinya

o?'F_ "merendahkan diri*. Kemudian huruf ra' disembunyikan ke

dalam fu;rrtil. dhadhkarena tempat keluar kedua huruf ini berdekatan.

rtoc

Efiir. G ft 136 i;i & 1f i$i'ok 6i.?

@t'at$-{ {, a i6 *1 ifrv if"fr
,rKgryaudianKanigafrtikcilsalwrrituilmganl<csenangan

htngga lceAmman dfrrJ rwta ns ela bqtart ah b any ak, ilmt

mq ela b qlcatar'S esunggu lmy a nerck mu! ang l<ani prt
tplah ma7asat penduitaan dmt l<esenmtgart', nvala Korpi-

timp al<m silcsaan atas ns el.a ilengorr selony ong.l<ofly ong

seilortg nrrriekn ddak nwnyadarbtyd 
"'(Qs. Al A'raaf [7]: 95)

Tatrwil liman Allah: lJfiW&"^A )i191'6k67.?
@!r$^-s {"fr i+* rgv rtrg1xr- Jfr i (Kemudian Kami

ganti hesusahan itu dengan kesenangan hingga heturunan dan

harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata,

nsesungguhnya neneh moyang kami pan telah merusai penderitaan

dan hesenanganr, ntaha Kami fimpahan sihsaan atas nereha

dengan sehonyong-honyong sedang nereha tidah menyadarinya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kemudian penduduk

yang Kami timpakan kesempitan dan penderitaan ittr kaminegeri

ganti."

ffil



$rahNAtruaf

Makna lafazh '*4i $K7"Kesusahan itu," adalah kesempitan

dan penderitaan. Kesempitan dan penderitaan itu disebut dengan

kejelekan karena kesempitan dan penderitaan itu menyebabkan

kejelekan bagi manusia, sedangkan "ri31 "Kesenongan," dan

kebaikan tidak akan menyebabkan kejelekan bagi manusia.

Makna latazh 'ifll "Kesenangan," adalah ketenangan,

kenikmatan, dan keluasan rezeki dalam kehidupan l;C,E "Hinggo

lreturunan dan harta mereka bertambah banyak, " Segala sesuafu yang

bertambatr banyak disebut tib li, sebagaimana ungkapan penyair

berikut ini:es

f fr'?gGgi;\
"Akan tetapi kami jadikan pedang itu menebas

kaki unta yang banyak dagingnya.'aa6

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalah:

14923. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat,'-d{iiJ #i it*
"Kesusahan itu dengan lcesenangan," bahwa maksudnya

WLbStdqt

445

1$
Beliau adalah Labidbin Rabi'ah.
Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Labid bin Rabi'ah, dari kumpulan syair
yang mengandung kebanggaan tentang peninggalan kaumnya. Ia juga
menyebutkan kedennawanan kaumnya. Matcna lafazh'.#t'rpi- adalzh, "Kami
jadikan pedang itu menggigit." Artinya menebas. Lafazh iitr-f adalatr bentuk
japak dari dtl" yaitu kaki. Makna c.r,$tl adalah yang banyak dagingrrya. Kata
pf adalah bentuk jamak dari kari t6'f , artnya unta yang punuknya besar.

Lthx Dtwan Labid bin Rabi'ah (hal. l36).
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adalah kesulitan itu menjadi kesenangan' 1;L; & "Hingga

lreturunan dan harta mereka bertambah banyak''$1

14924. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, '-'(31 -44i itk'
"Kesusahan itu dengan kesenanTdff," ia berkata, "Makna

latazh '*L-ll adalah kejelekan, sedangkan 'i:31 adalatr

ketenangan, harta benda, dan anak-anak'"e8

14925. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, ';fi 'ril,!i $KT "Kesusahan itu

de ngan pe s e nan gan," ia berkata, "Makna lafa2,-'*Lli adalatr

kej elekan, sedangkan'iiJJ adatatr kebaikan''#e

14926. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, '-^A ,iqi 6K1 (i:f, ? "Kemudian Kami ganti

kesusahan rtu dengan kesenangan," ia berkata, "Maknanya

adatah, kesusahan itu Kami ganti dengan kesenangan'"4so

149

450

Abdunazzaq dalam tafsirnya Ql86), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

Qn42),dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31234)'

Mr.iulii dalam tafsimya (11240\,Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511526), Al

Maivardi dalam An-Nukat wa Al tlyun (3D42), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Muir (3D34).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511526) dan Al Mawardi dalam An-Nultat wa

Al Uyn(31242).
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14927. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata"

tentang ayat, w &'1J:1 -ir$i 6k $:i;'t "Kemudian

Kami ganti kcsusahan itu dengan kcsenangan hingga

kcturunan dan harta mereka bertambah banyah" bahwa

maksudnya adalah, sesuatu yang tidak mereka sukai Kami

ganti dengan sesuatu yang mereka senangt di drmia hingga

mereka diarnpuni dari adzab itu. {A1El6l1. 3 3 1J63

{$13 "sesunggtthrqta nenek moyang kami pun telah

merasai penderitaan dan kcsenongan.'Asr

Para atrli tahdl berbeda pendapat tentang takwil ayat"l;i &
"Hingga kcturunan dan harta mereka bertambah bonyak"

Sebagian berpendapat bahwa maknanya s€eerti yang kami

sebutkan tadi.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

14928. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat ilL & "Hingga kcturunan don harta

mereka bertambah banyak," bahwa maknanya adalah,

hingga jumlah mereka menjadi banyak dan harta benda

mereka melimpatr.as2

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511526).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511526), AI Mawardi drJram An-Nukat wa Al
Uyun QDaZ), dan Ibnu Al Jauzi drJram Zad Al Masir (3D34).

{5t
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l4g2g. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

tentang ayat i;L; & "Hingga keturunan dan harta mereka

bertambah banyak," bahwa maknanya adalah, hingga

melimpah.453

14930. Muhammad bin AnlI menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang ayat lii $ "Hinggo keturunan dan harta

mereka bertambah banyak," bahwa maknanya adalalqhingga

harta dan anak-anak mereka menjadi banyak'a5a

l4g3l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, makna Yang sama.

14932. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dal.i As-Suddi,

tentang ayat 1;i g ,,Hingga peturunan dan harta mereln

bertambah banyak " bahwa maknanya adalah, hingga

jumlaturya menj adi banYak.a55

453

154
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511526).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511526), Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al
-Uyttn 

eDaZ), Al Bagbawi dalim Ma'alim At-Taruil Ql5l2), dan Ibnu Al Jauzi

dalam 7ad Al Masir (3 D34).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D42)'
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14933. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari lbrahim,

tentang ayat W & "Hingga kcturunan dan harta mereka

bertambah banyalc," bahwa maknanya adalatr hingga mereka

melimpatr dan menjadi banyak.a56

14934. ...berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami dari Abu
Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang ayaL #

W "Hingga keturunan dan harta mereka bertambah

banyak, " bahwa ma}rranya adalalr,hingga melimpah.4sT

14935. ...berkata: AI Muharibi menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, W ,E " Hinggo
Ireturunan dan harta mereka bertambah banyak," bahwa

maknanya adalahrhingga melimpatr dan menjadi banyak.a5E

14936. ...berkata: AMullah bin Raja menceritakan kepada kami dari

Ibnu Jtraij, dari Mujahid, tentang aya! W & "Hingga

keturunan dan harta mereka bertambah banyak," bahwa

maknanya adalah, hingga harta dan anak-anak meteka

menjadi banyak.ase

14937. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, W & "Hingga kcturunan don harta mereko

bertambah banyak, " bahwa maknanya adalalLjumlatr mereka

456 Atsr dengan sanad seperti ini tidak kami temukan dalam referensi yang ada
padakami.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1526) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir(hal.604-).
Ibid.
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{5t
159 Abu Ja'far An-Nahhas dalarr Ma'ani Al Qur'an Ql56) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Taruil Ql 513).
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menjadi banyak seperti banyaknya tumbuh-tumbuhan dan

bulu unggas. Kemudian Allah menimpakan adzab kepada

mereka tanpa mereka sadari.a6o

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah hingga

mereka senang.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14938. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, iii S "Hingga

fteturunan dan harta merefta bertombah banyak," batlwa

maknanya adatah hingga mereka senang dengan hal itu'a6l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang dikatakan Qatadatr ini,

balrwa makna ayat, l;LL & "Hingga kcturunan dan harta merekn

bertombah banyak," adalah mereka merasa senang, merufrakan

penakwilan yang tidak ada dalilnya bila dilihat dari aspek bfrT3

Arab, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa makna kata '9iilt

adatatr kesenangan. Kecuati maksudnya adalatr mereka merasa senang

karena jumlah mereka yang banyak dan harta mereka yang melimpah,

meskipun jauh dari makna yang sebenarnya.

Firman Allatr, ifi13 {$frElCt; 3 i "sesungguhnva nenek

moyang lrami pun telah merasai penderitaan dan kcsenangan," adalah

pemberitahuan dari Allah tentang mereka yang kesulitannya diganti

Allah dbngan kebaikan yang sedang mereka nikmati, sebagai bentuk

160 Ibnu Athiyryah dalan At Muhanar Al Wajiz (21431), semakna dengannya.
46r Abdunazzaq dalam tafsirnya Qt86) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(sn527).
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ujian kepada mereka. Mereka berkata, "Ini adalatr keadaan yang

dialami oleh nenek moyang kita sebelum kita. Kita tidak akan

melebihi mereka dalam hal kesulitan dan kesenangan hidup."

Kesenangan itu disebut it:j-iri karena menyenangkan orang yang

merasakannya. Mereka sangat bodoh tidak mau bersytrkur kepada

Allah atas karunia-Nya. Mereka melalaikan itu karena kebodohan

mereka. Mereka tidak tatru bahwa karunia Allah itu akan kekal abadi

jika mereka bertobat dan taat kepada Allatl serta melepaskan diri dari

segala hal yang tidak disukai Allah dengan cara bertobat kepada-Nya.

Hingga akhirnya adzab Allah menimpa mereka dan mereka tidak

menyadari itu.

Allah berfirman, 'a$L- { {t ''e #-t "Maka Kami

timpalan siksoan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang

merelra tidqk menyadarinya." Dia berkata, "Kami timpakan kepada

mereka kebinasaan dan adzab secara tiba-tiba. Adzab itu datang

kepada mereka tanpa mereka sadari dan mereka tidak mengetahui

kedatangannya. Mereka tidak tatru bahwa adz,ab itu datang menimpa

mereka. Batrkan ketika adzr;b itu datang, mereka tetap

mendustakannya, hingga melihatrya sendiri dengan mata kepala

mereka.t'452

ccc

$rri'i {A & 6ii r;i6vtv T;A $ 6 tr;

@ i;5: lj,e q rt' i3' ilK Ss; ef,:$

62 Dari ayat 96-98 tidak l€mi temukan penjelasannya dalam naskah manuskrip.
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" I il<alau sekirury a Penfuduk rregui.negui bqinon ilfrrl
bqtakwa,postildhKarnial<arJmelimpali<utlnpadoner:el<a

furl<ah ibri langit darJbznnl, tctapi rnnela menil,ustakan
(ayot cyat Kcmr) iab malccKurti siksc nrr:el<o disebablwt

perbuattnnya"

(Qs. Al A'raaf [7]: 96)

Takwit fiman Atleh: ArLi{ifitlAt T;';fi Sli;\ 1S

@ 6j5i li,eq.;u-'is 'tiK€.s;elr, $ati;"{1 Qihatau

sehiranya penduduh negeri-negeri beriman dan berlahwa, Pufrlah
Kami ahan melimpahkan hepada mcreha berkah dafi langil dan

bumi, tetapi mereha mendustahan [ayat-ayat KamiJ ita, maha Karrri

sihsa mcreka disebabhan perbuatannya)

Abu Ja'fer berkata: [Alla]r berfinnan, t;'iyi ill '6 fi
"Jikalatt sekiranya pendudttk negeri-negeri," maksudnya adalalt

"Orang-orang yang telatr Kami utus para rasul Kami kepada metreka,

seperti yang telah Aku sebutkan berita tentang mereka kepadamu

wahai Muhammad, dalam surat ini dalam srat lainnya." lilf.
"Beriman." Mereka mau mempercayai Allah dan Rasul-Nya - lfi(t
"Bertahwa,' kepada Allah dengan merasa talot d<an adzab-Nya'

menjauhi segala hal yang tidak disukai Allah, dan segera

melalcsanakan segala amal yaug dicintai Allah deirgan taat kepada-

Nya' d{Yt JaAl 'd SA d, C33t *Pastitah l(qni akan

melimphkm ko@a mereb berfur, doi lonsrt dot btoni,"

n*sudnya adalab pastilah lGlni kfuin hujan kcPads mereka &ri
l*gt dan pastilah Kami menunrbuhkan tumbuh-turnbuhan di bumi

rurtuk mereka. Al<an Ikmi angkat kqnarau dan kekeringan yang
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mereka alami. Semua itu merupakan sebagian berkah dari langit dan

bumi.

Makna asal lcata k'ji adatah melalnrkan sesuatu secara

kontinu. Penggunaannya dalam kalimat oii & eii '$:U "Si fulan

terus-menerus bersama di fulan." Dengan demikian, makna kata

kit:;S adalatr *rr,Ji "Melalrukan sesuatu secara kontinu." Seakan-

akan makna kalimat, efrV )ltJi i; {A *Berkah dari tangit dan

bumi" adalah kebaikan dari langit dan bumi yang terus-menerus ada

secara kontinu. i!.KSS; *Tetapi mereka mendustaksn (cyat-cyat

Kamt) irz. " Maksudnya adalatr, mereka mendustakan Allah dan rasul-

Nya. lr#i13Lq#'ift"Makn Kami siksa mereka disebabkan

perbuatannya" Maksudnya adalah, kami timpakan hukuman kepada

mereka karena tindakan mereka yang jatrat dan perbuatan mereka

yang hin4 yaitu kekafiran mereka kepada Allah dan ayat-ayat-Nya.

{tcc

';-j@ 5d6 ;rr€$.sU # 6 {;;fifr t
@ 5;;g i; ei trU r;;l;-i {}fr Lfr,

';,r:;6;fr€$.sU#J{;;fifr '*16

"Maka apalah peiluduk rcgui-rlegelri ifl.t mer:asc unau
dmilceilatmryorJ siksoar! Kmrli-lnpodo nrl":el<a di malfrrnrr

hrrri di waku muela seilmrg fifuff? Atmr dpakah penhduk
rlegui.negui iflrt msa,sa ofiian dmil<edotangafl silcsoan

Kanilnpado mselca ili waku natahmi seperrrggalalrrrn

naik l<etika mer ela sedmrg b emuin?"

(Qs. Al A'raaf lTlz 97 -98)

lrr:;6;rt€$.u-,,t rffit
42,/.
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Tatrwit lirman Atleh: ;ft g, g\ #- o1{fri 'JA'-1X

@ i#-;r3,ri sU #.o1{;iii'$1l;t@ 5FJ (Maka

apahah pendutuk negeri-negeri itu merasa aman dari hedatangan

sihsaan Kami hepada mereha di malam hari di wahtu mereha

sedang tidur? Atau apahah penduduh negeri-negeri itu merasa

aman dari kedatangan siksaan Kami hepada meteha di wahtu

matahart sqtenggalahan naih ketiha mereha sedang bennain?)

Abu Jarfar berkata: Altah berfinnan, ffi *,apakah mer(Na

aman,,, wahai Muhammad {;ifi JX"Penduduk negeri-negeri itu,"

yakni orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya itu.

Mereka menemputr jalan yang dilalui umat-umat pendatrulu mereka"

yaitu umat-umat yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Mereka

juga telatr menyegerakan adzab mereka sebagaimana umat-unat

pendahulu mereka melakukan itu. Mereka menempuh jalan yang

dilalui umat-umat pendatrulu mereka dalarn hal mendustakan Allatt

dan rasul-Nya, serta mengingkari ayat-ayat-Nya' gU #$"Of:,
lrcdatangan siksaan Kami kcpada mereka. " Yaitu hukuman Kami' titt

Maksudnya adalah waktu malam. 
"# 

'it "Di wabu mereka

sedang tidur."

Firman AllalL |frifi,r, gU. &ii;6{}yi|fr'$
,,Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa am(m dari

kcdatangan siksaan lfumi kcpada mereka di waWu matah'ari

sepenggalalnn noik kctika mereka sedang bermain?" Maksudnya

adalah, apakah mereka merasa atnan dari kedatangan hukuman Kami

pada waktu matahari akan naik di wattu siang? Saat itu mereka lupa
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dan lalai bahwa adza;b itu pasti akan datang. Mereka tidak merasakan

itu;.esr

It{to

@ i;,gii i;;rt S g't :u,, r.r,{r'.,fr :H, i;fr
"lv'[ol<,a apalrah mer.el<a fiiffdsd drncm dori adzab y'.J;lah

(ymrg dnak teriluga-iluga)? Tiadf, yarrg nwrasd aman ilori
anzab trJ;lah l<ec.zlalli orcmg. orcmg ydrJg mrlttgi."

(Qs. Al A'raaf lTlz 991

Tatrwil firman Ntah: {ti,f :U.';fr*';fr 'Hri}iCt
@ g;$i 

iyJ.lt @to*o apakah tnereha metuta aman dari adzab

Allah Tyong tidah terduga4uga?J Tiado yang mcrasa aman dari
adzpb Allah kecuali orangetang yang merugi)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Wahai Muhammad,

apakah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta

mengingkari ayat-ayat Allah itu, merasa ulman dari hukuman Altah?

Allah berikan kenikmatan duniawi kepada mereka; kesehatan tubuh

dan kesenangan hidup. Sebagaimana umat-umat sebelum merek4

seperti yang telatr diceritakan Allah. Sesungguhnya tidak ada yang

aman dari tipu-daya Allah. Apalagi mereka adalatr orang-orang yang

kafir dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu,

153 Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip. Kami temukan dalam
naskah lain.

I
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tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang merugi.

Mereka adalatr orang-orang yang dibinasakan."

ooc

56 i sw $. ly,i*i <,3;r$, 14 1';

6)3_1 ;#'€# i9 [fi,\,]\, #
"Darr apal<ahbelwn ielas bagp orang'ormtg yang

menpresalcri zuaht negeti sesudah \enyap) padudul<nya,

bahw a l<alau Karni menghendf,ki tea.tu Karni adzab mer:el<a

lcmena dasa.dosonya; dm Kanti lgy4wi.1ati lwti rnerel<a

sehingga merelca tidak dapat rnendengm (pelaiaran lasi?"

(Qs. Al A'raaf [7]: 100)

rarrwilfi rmanAllah:\4t5r:lbJ;:ii63;-tly-ri3-f;
@ 5#-* ;{be}e'9.'+}\,tI;Jri6 i'il (oan

apakah belum ielas bagi orang-orang yang mempusakai suatu

negeri sesudah flenyapJ penduduhnya, bahwa kalau Kami

menghendaki tentu Kami adZab mereha karena dosa'dosanya; dan

Kami kunci-mati hati mereka sehingga mereha tidak dapat

mendengar [pelaiaran lasi] ?)

Abu Jarfar berkata: Apakatr masih belum jelas bagi orang-

orang yang memimpin bumi setelah orang-orang sebelum mereka itu

binasa? Mereka melalcukan perbuatan seperti yang dilakukan orang-

orang sebelum mereka. Mereka angkuh dan sombong terhadap

perintah Tuhan mereka.
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+,3\ ri# ',Ci i 6 "xotou Kami menghendaki tentu

Kami adzab mereka karena dosa-dosanya. " Maksudnya adalatr, kalau

Kami berkehendak maka Kami pasti melakukan perbuatan yang

pemah Kami lakukan terhadap orang-orang sebelum mereka. Kami

telatr menimpakan adzab kepada mereka disebabkan dosa-dosa yang

mereka laknkan. i,IltbtIil3"Dan Kami hanci-mati hati mereka."

Maksudnya adalah, Allah totrp n*i mereka, sehingga <rtfr-{;,{3
"Mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagr)," yaittr nasihat dan

peringatan serta segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini. Di antara mereka adalah:

14939. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, )47:; "Dan opakah belum jelas," ia' 
berkatao "-apakatr belum-terang."4&

14940. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada karni dari Ib,nu Abi Najih, dari

Mujahid, makna yang sama.

14941. Ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,

ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, )i-7:; "Dan apakah belum jelas"

bahwa maksudnya adalah, apakah masih belum teratgf6s

Mujahid dalam tafsirnya(l24l), Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'm (1D23)
dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511529).
Ibnu Athilryatr dalarn Al Muhoro Al Wajiz Q1433) dan Abu Hayryan dalam AI
Bab Al Muhith(5ll2l).

H
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14942. Muharnmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalnr, ia berkata: Pamanlcu

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i'57

6 S. t, Ci$ Oii'r-*;i " Dan apakah b etum i e t as

bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah

(enyap) pendudubtya," ia berkata, "Apakatr masih belum

jelas bagi mereka?"&6

14943. Murrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang aya! W +ib3!1i63;- r;Y.r|-iJ "Do'

apakah belum ielas bagi orang-orang yang memptsakai

suatu negeri sesudah (enyap) pendudubtya," ia berkata'

'Apakatr masih belum jelas bagt orang-oran&.. yang

menguasai bumi setelah umat-trmat sebelgrr mereka (yuito

orang-orang musYrik)?"67

14944. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentangfi rmanairn,\1tfi )iU,?$iCli-'u)l.ri3-131
"Dan apakah belum jelas bast orang-orang yang

mempusakaisuatunegerisesudah(lenyop)pendudubtya,''

bahwa maksudnya adalah, "Apakatr Kami belum

menjelaskan kepada mereka." \)\ ig;t r;5 i S
,,Bahwa kalau l{ami menghendaw tentu Kami adzab mereka

ksena dosa1osarya." Metpka berkata, 'Makna kata d'Jifi

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511529).

6
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adalah penjelasan yang dikirimkan kepada mereka untuk

menjelaskan kepada mereka sehingga mereka mengetahui.

Jika penjelasan itu tidak ada maka mereka tidak bisa

mengetahui."a6t

{tttc

; ti{u ritti ;+'1; 33\iw1 b aiL ;# girt in
,1n3.'(t1' z

dP$"frfi &$KM,*-i;.-'iAqi;.A-13,a)iiH-\^a6
@'u*Jirj,fl

3'Negui.rlegui (yary tplah Karni bhwsal<ffr) itu, Kuni
cqitalsrt seb agiarr- ilui b erita.b uitmry a t<epaaarru. D an
snnguh tclah ilatmrylnpado m.qela ras:,l/..ras:ul nrl":el<n

ilrrngettr rnsnbawabt*ti.bukti yang rryatq nf,I@ msela
$u3a) fidak bqtman lnpada apa y ang dalww o nrsela

talah merlndilstrrl<anrrya. Denikiililah Nlah mengrmci mfra
hmi orang.otanglcodir." (Qs. AlA'raaf [7]: 101)

rakrril fiman Anah: F+li i6i Q;fi b,1& ;!i €;fi AE

,_fi e frr U;_ A:K M --i;":z L" ti&-t3a 6 4i &
@ ir-;9\i(Negeri-negeri bang telah Kami binasakanJ itu, Kami
ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu Dan sungguh

telah datang kepada mereka rasul-rasul mereha dengan membawa

ott Ibnu Athiyyah dalam Al Muhoro Al Wajiz Q1433) dan Abu Hayyan dalam Al
Bahr Al Mr.hith (5 I l2l).
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buhti-buhti yang nyata, maka mereka liugal tidah beriman kepada

apa yang dahulunya nereka telah mendustakannyu Demihianloh

Allah mengunci nata hati orangotang halir)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfimtan, *Wahai Muhammad,

negeri-negeri yang Aku sebutkan kepadamu tentang keadaannya dan

keadaan pendudgknya itu" yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Aad, kaum

Tsamud, kaum Nabi LuttU dan kaum Nabi Syu'aib."

V"CJ b ,r& ,.!!i *Ko*i ceritakan sebagian dari berita-

beritanya kcpadamu." Maksudnya adalatr, kami memberitatrukan

kepadamu tentang negeri-negeri itu dan pendudukny4 situasi dan

kondisi mereka serta para rasul yang telatr Aku utus kepada mereka.

Agar engkau mengetahui bafiwa Kami menolong rasu-rasul ufusan

Kami dan orang-orang yang beriman di dunia terhadap musuh-musuh

Kami dan orang-orang yang kafir kepada Kami. Juga agar kaummu

yang mendustakanmu mengetatrui kesudatran orang-orang yang

mendustakan rasul-rasul utusan Allah, supaya mereka berhenti

mendustakanmu dan segera bertobat, mengesakan Allah, serta patuh

dan taat kepada-Nya.

{ilL ir6 tre il's "Dan sungguh teloh datang kcpada

mereka rasul-rasul mereka dengan membmya bubi-bubi yang

nyota." Maksudnya adalah, di negeri-negeri yang kisabnya telah Aku

ceritakan kepadamu itu. g^q$l ,i!i 
*nasul-rasul mereka dengan

membau,a bubi-bubi yang nyata," dan penjelasan.

Ahli talo ,il b€rbeda pendapat tentang ayat, li;lLH$tA6
",f5 --ii"iL * Moko me r elea (i u*a) tidak b er iman kcpada apa yang

dahulwtya mereka telah mendustakanrrya." Sebagian berpendapat

batrwa maknanya adalatr, "Orang-orang musyrik yang menempati

negeri-negeri yang telatr Kami binasakan itu tidak akan beriman
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ketika Kami mengutus rasul kepada meneka, karena itu telah terjadi
pada mereka sebelumnya, yaitu pada saat perjanjian mereka diambil
ketika mereka dikeluarkan dari punggung Nabi Adam."

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14945. Mtrhammad bin Al Husein menceritakan kepadakq ia
berkata: Ahmad bin AI Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat, M ,--ii1":A q lH)-$A 6
*Maka mereka (iuga) tidak beriman kcrydo qW yang
dalrulunya mereka telah mendustakannya," ia berkata,

"Yaitu pada saat perjanjian diambil dari mereka, mereka

beriman dah6 keadaan terpal654,'c69

Ahli talnilil lain berpendapat bahwa maknanya adalalu mereka

tidak beriman ketika para rasul itu datang kepada mereka. Allah telah
meng&hui batrwa mereka mendustalcn-Nya pada saat mereka
dikeluarkan dari sulbi Adam.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14946. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husein
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari
Abu AI Aliyatr, dari Ubai bin Ka'ab, tentang ayat, 13t'z-6
ifi --ii2'":i=qli-A.*Maka mereka (iuga) tidak beriman
kcpada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya,"

*' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1530), Al Baghawi dalm Ma'arim At-
Tuail Ql5l5), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3D39).



ia berkata' "Ihr telah diketahui Allah pada saat mereka

memberikan perjanjian kepada-Nya'u470

14947. Al Mutsanna menceritakan kepadaku' ia berkata: Ishaq

menceritakankepadakami,iaberkata:AbdullatrbinAbi
Ja,farmenceritakankepadakamidalibapakrrya,dariAr.Rabi

binAnzN,iaberkata,"Hamba-hambaAllatlberhak
mengetatruisebagianpengetalruanyangdiperlihatkanAllah

dan para nabi kepada mereka' kemudian mereka berdoa

terhadapsuafupengeta}ruanyangdisembruryikanAllahdali

mereka. Sesungguhnya pengetahuan AUah pasti terlaksan4

baik yang telah terjadi maupun y^g** terja'di' Dalam hal

ini Allah berfirman, #'Ji i{t''i;$: l,'XiG Hn {1i 'N
'ri'sAi35.-i;1'aqti'e-13t1t394\&
O' i-rgt ,fi il' 'Negeri-negeri (vang telah Kami

binasakan) ittt, Kami ceritakan sebagian dari berita'

beritanya kcpadamu' Dan sungguh tetah datang kcpada

merekn rasul'rasul mereka dengan membawa bubi-bubi

yang nyata, maka mereka (iu7a) tidak beriman kepada apa

yang dahulunya mereka telah mendustakannya' Demikianlah

Allahmenguncimatahatiorang-orangfufi,u.Pengetatruan

Allahtentangmerekapastiterlaksana.Adadiantaramereka
yang taat dan ada pula yang menentang' seperti saat Allatr

menciptakanmerekapadamasaNabiAdam.Buktiittraddatt

ketika Allah berfirnan kepadaNabi N-uh' ggi U#"q,
I.a]r e,,i%. ? ery dv at & ;1 {*3'^{"

'HaiNuh,turunlah'dengant'l*'otsejahteradanpenuh

TafttuAt/a,:Ilubori

aTol6nuAbuHatimdalamtafsirnya(5/1530)danlbnuAlJauzida|amZadAl
Masir (3D39).
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kcberkatan dari Kami atosmu dan atas umat'umat (yang

mubnin) dari orang-orangyang bersamomu Dan ada (Pula)

umat-umat yang l{ami beri kcsenangan pada mereka (dalam

kchidupan dunia), kcmudian mereka akan ditimpa adzab

yang pedih dari kami'. (Qs. Huud [11]: a8). Altah berfirman

tentang i"i, 63.5J frV UVi qV'$W irt 'sekiranva

mereka dikembalikan kc dunia, tentulah mereka kcmbali

kcpada aW yang mereka telah dilarang mengeriakannya.

Dan sesungguhrrya mereka in adalah pendusta belaka'. (Qs.

Al An'aam [6]: 28). Allah juga berfirman tentang ini, KY;
{; ei {; '+* 'Dan Kami tidok akan mengadzab

sebelum lfumi mengutus seor(mg rasul. (Qs. AI Israa' [17]:

15). Serta firman AllalL ,F;\ ;"ziL ;tfr i9 o$';t|f1.dl
'Agar supaya tidak ada alasan bagi marusia membantah

Allah sesudah diutusnya rasul-rasul rtz'. (Qs. An-Nisaa' [4]:

::.,.. 126). Tidak ada atasan bagi seorang pm kepada Allah.'47r

Ahli takwil lain berpendapat bahwa mnknanya adalah, *Andai

Kami menghidupkan mereka setelah mereka binasa, sesudah mereka

melihat adzab itu dengan mata kepala mereka, maka mereka tetap

tidak akan beriman terhadap apa yang mereka dustakan sebelum

mereka dibinasakan." Sebagaimana firman Allah, fAWgV$W$t
6i$3 iFV "sekiranya mereka dikembalikan kc dunia, tentulah

mereka kembali kcryda aPa yang mereka telah dilarang

mengerjakawtya. Dan sestmgguhnya mereka itu adalah pendusta

belaka." (Qs.Al An'aam [6]: 28).

17t As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (3/50E), dinukil dari Abu Asy-syaikh,

dari Ar-Rabi.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14948. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang fimran Allah, M'--1i.3A l7;" Kepada

apayangdahulunyamerekatelahmendustakannya,''ia
berkata "Maknanya seperti firman Allah, feviqv'6$tr3
li! ,sekiranya merepa dipembalipan ke dunia, tentulah

mereka kcmbali kepada apa yang mereka telah dilarang

mengerjalannya'." (Qs. Al An'aam l6):28)a72

AbuJa'farberkata:Pendapatyanglebihutamaadalah
pendapat yang telah kami sebutkan dari Ubai bin Ka'ab dan Ar-Rabi,

karena orang yang menurut Allah tidak akan beriman, pasti tidak akan

beriman unttrk selamanya. Mentrrut ilmu Allatr, umat-umat yang telatr

dibinasakan, ymg telah diceritakan tentang mereka dalam sr'patr, tidak

akan beriman untuk selamanya. Oleh karena itu, Allatt

memberitatrukan tentang mereka batrwa mereka tidak akan beriman

dan tetap mendustakan Allah, karena menurut itmu Allatr mereka

adalatr orang-orang yang mendustakan Allatl dan rasul-Nya sebelum

para rasul itu datang kepada mereka.

Jika ada yang berpendapat batrwa takwil ayat ini adalah, wahai

Mtrhammad, oftmg-orang musyrik dari kaummu yang mewarisi bumi

dari umat-umat sebelum mereka; kaum 'Aad dan Tsamud, tidak akan

beriman, karena oftrrg-orang musyrik itu mewarisi pendustain mereka

.u Mu3atrid dalam tafsirnya (ln4D,Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1530)'

Abu Ja,far An-Nuh# dian iio'ani Al Qttr'an (2t59), dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (3 D36).
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terhadap Allah dan Rasul-Nya, mendustakan keesaan Allah, ancaman,

dan janji Allatr. semua itu mereka warisi dari umat-umat sebelum
mereka. Maka pendapat sepeni ini dapat dianggap sebagai suatu
pendapat. Hanya saj4 saya tidak mengetahui ulama pakar takwil Al
Qur'an yang berpendapat seperti ini.

Pendapat Mujatrid yang mengatakan batrwa makna ayat ini
adalah, andai mereka dikembalikan ke dunia maka mereka tetap tidak
akan beriman, tidak ada dalilnya bila dilihat dari makna ztratrir aya!
juga dari klmbar yang shahih dari Rasulullatr sAw. Jika demikian,
maka pendapat yang lebih utama adalatr penakwilan yang memiliki
dalil dari zhahfu ayat.

Firman Allah, ehfiuli, ii",if U_ 4K,,Demikiantah
Allah mengunci mata hati orang-orang fufir," maksu&rya adalah,

sebagaimana Allah mengunci hati umat-umat yang kafir kepada
Tuhan mereka dan menentang para rasul yang diutus kepada mereka,
seperti yang telatr Kalni ceritakan kepadarnu dalam suratr ini wahai
Muhammad, hingga datang adzab Allah kepada mereka dan mereka
dibinasakan. Dernikian pula halnya Allah mengunci hati orang-orang
kafir dari kaummu yang telatr ditetapkan tidak akan beriman untuk
selarnanya

{t{tc

@ a*li XLATI # "$ # d pj4y$t
"Dan Kani ddak rnendapati kcbc,r,,yal<dr mrrrel,a memeruihi
i anii. Sesnagguhnya Kor,i mendap ai kefuuy akm nrrrr elca

orctng.ofimlg tffJg tasik." (Qs. Al A'raaf l?lz l0?,l
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Takwil firman Allah: -lii! oLt +* U 4JLtf'J. W.t 6
@ 'qrr1| l1d (Dan Kami fidak mendapati hebanvakan

mereha memenuhi ianil Sesungguhnya Kami mendapati

hebanyahan mereka orang4rrang yang fasih).

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, *Wahai Muhammad,

kebanyakan penduduk negeri-negeri yang telah Kami binasakan dan

telatr Kami ceritakan kepadamu tentang mereka +* U"memenuhi
janji" ia mengatakan: Mereka itu tidak memenuhi janji yang telatt

Kami berikan kepada mereka; agar mengesakan Allah, mengikuti

rasul-Nya, taat kepada-Nya, menjauhi perbuatan maksiat dan

meninggalkan perryembahan kepada berhala-berhala.

Makna kata ir{;li adalatr wasiat. Sebelumnya telah kami

jelaskan, maka tidak perlu diulang lagi.a73

Firman Allah, ';"#i iialTii! oLt"sesungguhnva Kami

mendapati kcbanyakan merefta orang-orang yangfasik " Dia berkata,

"Kami dapati sebagian besar mereka adalatr orang-orang yang fasik

terhadap ketaatan kepada Tuhan mereka. Mereka tidak menwraikan

janji dan wasiat-Nya."

Makna fasik telatr kami jelaskan sebelurnnya. Ahli tals,il

berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan ini, di antara

mereka adalah:

l4g4g. Muhalnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang ayat, 'q+;f 3;iU -E# 
"L3

"sesungguhnya Kami mendapati kcbanyakan mereka orang'

fts Lihat taftir surat Al Baqarah ayatn.
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orang yangfasik, " ia berkata, "Maknanya adalatr pada abad-

abad yang silam."

14950. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, (,::;6

+* U eiU\-"Dan Kami tidak mendapati kebanya*an

mereka memenuhi janji, " ia berkata, '.Maknanya adalatr pada

abad-abad yang silam. Perjanjian yang telah diarnbil Allatr
dari anak cucu Adarn pada sulbi Adam, akan tetapi mereka
tidak memenuhi janji it .tATa

14951. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abu Al Aliyah,
dari LJbai bin Ka'ab, tentang ayat, +* U eH\8fi6
"Dan Kami tidak mendapati kcbanyakan merelro memenuhi

'' janji," ia berkata, "Maknanya adalatr, perjanjian yang

diarnbil Allahpada sulbi Nabi Adam.,{75

14952. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang aya! VJ
'44i SJUE$ oL) +* e ei*-W.Dan Kami

tidak mendopati kcbanyakon mereka mememthi janji.
Sesungguhnya Kami mendapati kcbarryakan mereka orang-
orang yangfasih " bahwa Allah membinasakan negeri-negeri

Mujahid dalam ta&irnya On4D dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1531).
Ibnu Athiyyah dalamAl Muhoru Al Wajiz Q1434).

a7a

a75
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itu karena mereka tidak menjaga perjanjian yang telah

diwasiatkan kePada mereka.aT6

coc

qi;tg -ii6';,tj 6YWY ej efi b6?
@t+#i\iat 6(65;S,;6

,rKqrwdian Kami utlrls l{htsa sesudah tasttl'rasul iAt dmgart

nqrt clw a ay at' ay at Korni lnp odo Fh' atm dart pemtka'

p arnil<a l<a mvry a, lalu rnet el<a mensfigllolti ay at' ay at ittt'
-ldal<apulwtilonlahbagaimanaakibatot(mg.otangyang

menrbuatlrrlrusa)l<rrrt."

(Qs. Al A'raaf [7]: 103)

Takwil fiman Allah: 4e6'cf;6t@y,*j e$bg?
@ r-+#i|;(;F 6? SS;S;6UiAIJ(Kemudian Kan dus

Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membmva ayat-ayat Kami

kepada Fir'aun dan pemuka-pemuha kaumnya' lalu mereha

mengingharicyal-ayatituDrahaperhotihanlahbagaimlnaahibd
orangorang yang mcmbuot herusahan)

AbuJa,farberkata:Allalrberfirrran,..Kemudiansetelatr
Nuh, Hud, Shaleh, Luth, dan Syu'aib, Kami utus Musa puta

Imran."

'n Ibnu Abu Hatim dalanr tafsimya (5/1531)'
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Huruf ha' dar- mim dalam efi adalah kinryah tentang para

nabi yang telatr disebutkan dari awal surah ini hingga ayat ini. Wh
dengan bukti-bukti dan dalil-dalil Kami, kepada ai.;|'Oi;;"Fir'aun
dan pemuka-pemuka kaumnya, " kelompok laki-laki kaum

Fir'aun. U lAIi "Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu," akarr

tetapi mereka kafu terhadap semua bukti-bukti itu. Huruf ha' dan alif
yang terdapat dalam '(, kembali kepada ayat, Wy,"Dengan ayat-

ayat Kami." Maknanya adalatr, mereka kafir kepada ayat-ayat Kami
yang Kami kirimkan bersama Musa kepada mereka.

Lata^ V't:tE "Lalu mereka mengingkari ayat-ryat itu,"
dapat diartikan, "Mereka kafir kepada ayat-ayat Karni," karena makna

lafazh ilLti adalatr menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Sebelumnya telatr saya jelaskan bahwa itulah makna zhalim, maka

tidak perlu diulang lagi. Kafir kepada ayat-ayat Allah artinya

menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya dan

menggunakannya bukan pada arah yang benar.

'a-#5i ifuL €r? SS ;Jf;':6 
uMatra perhati*antah

bagaimana akibat orang-orang yang membuat lcerusakan " Allah
berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, lihatlah
dengan mata hatimu akhir dari orang-orang yang berbuat kerusakan di

mtrka bumi." Maksudnya adalah Fir'aun dan para pengikutny4 karena

merekalatr yang telatr kafu kepada ayat-ayat Allah yang dibawa oleh

Nabi Musa. Akibat yang mereka terima adalatr ditenggelalnkan di
dalam lautan.

occ
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@ a;gji S;3A ayil*_:;j 3'63

"D on l\h$d befl @ta r' Hai F ir' oun, seslnguhny o alcu ini
adf,lah seorougu/lrlr;an dati Tuhrrfl setuesta almnJ'."

(Qs. Al A'raaf []l: 104)

Tatrwil liman Atlah: 'aJdi,n!,ti3;;' Oyi?+-:jj 36;

@ tpr" Musa berkata, uilai Fir'oan, sesunggahnya ahu ini

adalah seotang atasan dari Tuhan senesto alazr.')

Abu Ja'fer bcrkata: Allah berfirman, "Musa berkata kepada

Fir'aun, 'Wahai Fit'aun, sesrurggUhnya aku adalah rasul utusan dari

Tuhan semesta alam'."

ccc

-r1+,?,4 fi" 6)i {f 6i e J[-'i J iF k;
frg:+ K ;'yfiu @ Af L:,,'.;' ir*, frfi e

@ 6+friia LKolQ,+E
"...Wqib qasku fiduk n'crrgatallrrlt sesufrit teiwdq AJilah,

kecllrrrli ymghak Sesungguhny a alu dfimryl<epadanu

ilmgon rnertawak*ti y61tJg nyda ilari Tuhon'rrw, mal<a

Wasl<rlnlahbarti t*ail (p"rsi bqsana o:ktt'. Fit'aun
nwr$awabr'lilrabenarl<31nwnwrrtawo5,.;su.a1;,rbuktirmal<f,
dgtudl<nrJtahbukti iat iika (b"t"l) l<nrru ter17,g4ntk ordrrg

otarrg ymrgbenf,r'," (Qs. Al A'raaf [7]: 105'106)
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Talrwl firman Auah: i'i;ji {l ii e J5\ 
-{ 6 ig 3J;

,>y F-a,* 1-"Lly@,lrt -,, 6 j."3'# e i+,-:.Jia
,iDAi 'e & oL-$,1,,Waitt aiashu tidak mengatakan sesuatu

terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang
kepadamu dengan rnembawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka
lepaskanlah bani fsrail lpergtJ bersama aku.,, Firraun menjawab,

"fika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah
bukti itu jika [betulJ kamu termasuk orang-orang yang benarJr)

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan qira'at dalam
membaca ayat, fi)i {l ii e j5\ i it ty 3J; ,wajib atasht tidak
mengatalan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak" Sekelompok
ahli qira_'ar Makkatr, Madinah, Bashrah, dan Kufatr, membaca 3+;
3'$ < 6 iF "Wajib atasht tidak mengatakan sesuatu," dengan

membuang huruf ya' pada latazh {i, tarrpa tasydid. Maknanya adalatr
"d, l_l..il' .llp jil | 'r\'* ul "wajib atasku tidak mengatakan
sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak." Makna kata :!i mercka
aratrkan kepada makna huruf ba', seperti lafaztr /Fur'c.$j dan '4i
q/i, * uAku memanah dengan panah." Serta lafazh Jt; u.tb '&
73LL delngar-y )*rt;. "4L, datang dalam keadaan b;k."

Sebagian pakar batrasa Arab berpendapat bahwa jika demikian,
maka artinya seperti ifu. Maksudrya, makna ayat tersebut menjadi,
"rqku harus tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang

hak." Atau, *r{ku wajib unfuk tidak mengatakan sesuatu terhadap

Allah kecuali yang hak." Sementara itu, sekelompok ahli qira'at
Madinatr membacanya ';,il,llil' .J" jil t'oi';r- !16 "walib atasku

tidak mengatakan sesuatu kepada Allah kecuali yang hak."

Abu Ja'far berkata: Kedua qira'at ini adalatr qira'at yang
masyhnr dan maknanya saling mendekati. Para ahli qira'ar telah
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membaca ayat ini dengan kedua bacaan ini, dan keduanya sama-salna

benar. Dan ayat, F; C j+,p1::+i"s"u'gguhnya aht datang

kcpadamu dengan membmya bukti yang nyata dari Tuhanmu,"

maksudnya adalatr, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan para

pengikutnya, "sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa

bukti dari Tutranmu atas kebenaran perkataanku dan sertranlat

kepadamrq batrwa Allah telatr menguhrsku kepadamu sebagai rasul,

maka lepaskanlah bani Israil bersamaku watrai Fir'aun'" Fir'aun lalu

menjawab, FS,:+ LK of,Jika benar kamu membmya sesuatu

bufui." Maksudnya adalah suatu bukti dan tanda atas kebenaran

ucapannya . '$Ai 'C, & oLh +E"Maka datangkontah bubi in
jilca (benl) ka mu termasuk orang'orang yang benm'"

occ

,,\,:;;. e$g;i dt@ u b:* ,e69'ot5o ii::6

@
lalu

"MakaMusc rrrllrrrictrcuhl<an trlrrldkotuy d, lalu sel<etika iat

iuga tmdfut iu metfadi ulat yartg seDrr.ar;rya- Don io

nutgehorl@rJ trlrrgorrtrtyc"" ma/ruketil<l iat iuga tangon if;,t

meniadi wtihbucalwya (kelihotfii olch orang.otar.g yang

melilunryol" (Qs. Al A'raaf [7]: 107'108)

'u$:\

Talrwil fiman Allah: 'li| @'Gi#'e$9"6" 3:E
'u-*t\ r|q; A$$ i:+ Wi*, Musa meniatuhkan tongkatnva,

,ih"tiko itu juga tonghat itu meniadi ular yang sebenarnya

Dan ia mengeluarkan tangannya, maha hetiha itu iuga tangan itu
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menjadi putih bercahaya [helihatanJ oleh orang4rrang yang
melihatnya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *Maka Musa
menjatutrkan tongkatnya ), U 3$ A 6$ *tatu seketika itu juga
tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya." Atau berarti hayyah
(ular). ';4=j *Yoog sebenarnya,,, yangjelas dan tyata bagi orang-
orang yang melihatnya, bahwa itu memang ular.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan
ini, di antara mereka adalah:

14953. Muhammad bin AHul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari eatadah, tentang ayat, U 3d A $b
*Lalu sekctika itu juga tongkat itu menjadi urar yang
sebenmnya," ia berkat4 "Tongkat itu berubatr menjadi ular
yang sangat besar.',

Ahli takwil lain berpendapat, ..Seperti kota Madinuyr3ATT

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

14954- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadatr, tentang aya! U 3# A $,5ulalu sekctika itu juga tongkat itu menjadi ular yang

Atdurrazzaq dalam taftirnya els6) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(sns32).
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sebenarnya," ia berkata, "seketika tongkat itu berubatr

menjadi utar yang hampir saja ia melompat di atasnya'"a78

14955. Musa bin Hartgr menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, U i# ,t$9
*Lalu sekctika itu iuga tongkat itu meniadi ular yang

sebenarnya," bahwa makna lafazir- 3r;4 uOatf', ular jantan,

mulutnya terbgk4 dan bagian bawahnya berada di atas tanah,

sedangkan bagian atasnya berada di atas tembok istana

Fir'aun. Kemudian ia berjalan menuju Fir'atut, ingin

menangkapnya. Ketika Fir'aun melihatny4 ia pun terkejut

dan melompat. Belum pernatr terjadi seperti itu. Fir'aun

berteriak, *wahai Musa, tangkaplah ular ihr, aku beriman

kepadamu dan akan melepaskan bani Israil wttukmu." Nabi

Musa pun menangkapnya, dan ular itu kembali berubah

menjadi tongkat.aTe

14956. AMul Ifurim bin Al Haitsam menceritakan kepadakrl ia

berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan bin uyainatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ikrimatr,

dari Ibnu Abbas, tentang ayat, U '"$ 'e 69 "Lalu

sekctika itu juga tongkat itu meniadi ular yang sebenarnya,"

ia berkata "Nabi Musa menjatutrkan tongkatry4 maka

seketika ittr juga tongkat itu berubah menjadi ular. Satu

As-suyuthi dalan ad-Dtrr Al Mottsur (3/510), diriwayatkan sesara Paniang

lebar, dinukil dari Abu Asy-syaikt dan Abd bin Humaid'

el naghawi dalam Ma'alim At-Tcruit Ql5l6) dan Ibnu Athiryah dalam Al
Iiluhmtt Al WajizQla3Q.

17t
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bagian tubuhnya berada di bawah kubah dan bagian lain
berada di atas kubah."

Abdul Kaxim berkata: Ibratrim berkata: Su&an menunjukkan
jari jempol dan telunjuknya seraya berkat4 "Seperti inilah
lengkungannya." Ketika ular itu akan menangkap Fir'aun,
Fir'aun pun berkat4 "Wahai Musa" tangkaplatr ular ini." Nabi
Musa lalu menangkapnya dengan tangannya, kemudian ular
itu kembali menjadi tongkat sebagaimana sediakala.a8o

14957. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Ashbagh bin Zud memberitakan kepada kami
dari Al Qasim bin Abu Ayyub, ia berkata: Sa,id bin Jubair
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi
Musa menjatuhkan tongkatrya, maka seketika itu juga

tongkat itu berubatr menjadi ular yang besar, dengan mulut
yang terbuka. Ia bergerak cepat menuju Fir,aun. Ketika
Fir'aun melihat ular itu datang kepadanya, ia pun melompat
dari singgasananya dan meminta pertolongan kepada Nabi
Musa agar menangkap ular itu. Nabi Musa lalu
melakukannya.a8l

14958. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AHullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

Ibnu Athiyyah dalanAl Muhqrar Al Wajiz Q1436), seperti riwayat ini.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511532).

It0
/Ol

-
l:24-
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ayat, 
DqJ 

SV4"urnioai ular yong sebenarnya," ia berkata,

*Maloanya adalatr ular j antan.'/82

l4g|g. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin AMul

Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad

bin Ma'qil menceritakan kepadaku batrwa ia mendengar

watrab bin Munabbih berkata, *Ketika Nabi Musa menemui

Fir'aun, Fir'aun berkata kepadanya,4E3'Aku mengenalmu''

Nabi Musa menjawab, 'Ya'. Fir'aun berkata li-;4 6# i\
,Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (lccluarga)

lrami, walctu kamu masih lanak-kanaH. (Qs' Asy-Syu'araa'

126): 18) Nabi Musa lalu menjawab ucapannya' Fir'aun

kemudian berkata, 'Tangkaplatr ia!' Nabi Musa pun segera

menjatuhkan tongkatnya, maka seketika itu juga tongkat itu

berubatr menjadi ular yang nyata. ular itu datang'kepada

orang-orang yang ada di sana, mereka pun mundtrr' Orang

yang mati di antara mereka sebanyak dua puluh lima ribu

orang, mereka saling membunutr. Fir'aun berdiri dalam

keadaan kalah dan mundur, kemudian ia masuk ke dalam

rumah.'{8a

14960. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

.t2 Al Farra dalam Ma'oi Al Qafm (lt3t?), Abu Ja'far An-Ntrhhas dalam

Ma'*ti Al Qtr.m Ql6l\, nnu x Jauzi dalam Zad Al Masir (3D27), dan Al
Baghawi dalan Ma'alim At'Taruil Ql5l7).

{t3 paiam manuskrip tertulis, "Musa berkata kepada Fir'aun," jelas keliru' Oleh

sebab itu, kami menrbahnYan* Ibnu Abu Hatim aaU6 tafsirnya (511532) dan Ahmad dalam Az'hthd Qtal.79-
84), secara panjang lebar.
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata, tentang ayat, U\G 4-69',6 6aV
*Maka Musa menjatuhkan tongkat-nya, lalu seketika itu juga
tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya," ia berkata,

"Jarak antara dua kulitnya empat puluh hasta."485

14961. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdatr bin
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-
Dhahhak, tentang ayat, U lCA ,C6,E "Lalu seketika itu
juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya, " ia berkata,

"Ular jantan."486

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, 1.\:;;. A 6y i:+ 6:
'U-rLlL "Dan ia mengeluarlan tangannya, maka ketrka rtu iuga

tangan itu menjadi putih bercahaya (kelihatan) oleh orang-orang
yang melihatnya," maksudnya adalah, Nabi Musa mengeluarkan

tangannya, maka ketika itu juga tangannya bercahaya, dapat dilihat
oleh orang-orang yang melihatnya. Allah menjadikan tangannya putih
berkilau, bukan karena penyakit kusta. Itu merupakan bukti atas

kebenaran ucapannya, i+-jtft !,t i\i, OL "sesungguhnya aht ini
adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam."

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalatr:

14962. Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
memberitakan kepada kami, ia berkata: Al Ashbagh bin Zaid

menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi Ayytrb, ia

ill eUu Hayyan dalam At Bahr Al Muhith (5/l3O), dari Mal&i bin Farqad.
at6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511532), tUnu atniyyatr dalan Al Muharrar Al

Wajiz Q1436), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31237).
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berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku dari Ibnu

Abbas, ia berkata "Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari

kantongnya, orang-orang melihatrya putih bercatraya tanpa

ada penyakit lusta. Kemudian ia kembali memasukkan

tangannya itu. Lalu warnanya kembali seperti semula''{87

14963. Al Mutsarrna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, 'U*i\ il;i.*Meniadi putih bercahaya

(kclihatan) oleh orang-orang yang melihatnya,,, ia berkata,

"Tanpa ada PenYakit kusta.'/88

14964. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dali

Mujatrid, tentang avat, !*$$4. A$$ i:$ {5 :Dan ia

mengeluarkan tangannya, maka kctika itu juga tangan itu

menjadi Wtih bercahaya (lcelihotan) oleh orang-orang yang

melihatnya,,' ia berkata, 'Nabi Musa mengeluarkan

tangafiiya dari kantongnya, terlihat putih tanpa ada penyakit

lusta."at9

14965. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: syibl

an

'18t
tt89

Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1533), Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir

Q23l)dm Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tanzil Ql5l8)'
iUro d f"*i a6o,m Zaa ,ll Masir Qf6q,dari Ibnu Abbas dan Mujahid.

Ibnu Al Jauzi dalam zad At Masir (3D38) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6/360).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, makna yang sama.

14966. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, i:i- 6; "Dan ia

mengeluarkan tanganfrld," batrwa maksudnya adalatr, Nabi

Musa mengeluarkan tangannya dari dalam kantongnya. $Y
'u$A il:$. A"Maka kctika itu iuga tangan itu meniadi

Wtih bercahaya (kclihatan) oleh orang-orang yang

melihotnya.'An

14967. Al Harits menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata" tentang ayat, i:4 6; "Dan ia
mengeluokan tangannya," ia mengatakan: Nabi Musa

,*mengeluarkan tangannya dari dalam kantongnya. ii$. A$D
-u*jry "Maka kctika itu iuga tangan itu menjadi Wtih

bercahaya (kelilatan) oleh orang-orang yang melihatnya. "
Nabi Musa adalah seorang manusia biasa, seperti manusia

lain. Namun ketika ia mengeluarkan tangannya dari dalam

kantongny4 seketika itu juga tangannya putih berkilau. * *
;; "Tanpa cacat." (Qs. Thaatraa l20l:22) Ia mengatakan:

Tanpa adapenyakit kusta, sebagai bukti terhadap Fir'aun.ael

ccc

Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (1D25), Az-Zujaj dalam Ma'ani Al
Ot'm (21363), dan Abu Halyan dalan Al Bahr Al Muhith (5/130).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql5l8) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (3D38), dengan riwayat yang sama dengannya.
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"Pemul,a.peflankakrumFit'aunbqlatar'Sesungguh'nya
lvhlsa ini adatahahli sihir y cltJg pandf,il Y utg belznalialun'

heilik mengehtmlan l<f,nnl dmi negelrrrrnt" (Fir' aurt

bqlatn),'Mal<f, a1at<ahyorJgl<flnuuanirinl<art'?"

(Qs. Al Nraaf [7]: 109'110)

Talcwil firman Allah: '* }JJvi Ayi;flii n\S S

@ a;;u tifiJ&ri'n k?- 6 i). @ (r'-'ka-Peltuka kaum

Fir'aun berkata, "sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang

pandai Yang bermalcsud hendak mengeluarhan kamu dari

negerimuu [Fir'aun berhataJ, "Maha apakah yang - konu

anjurkan?")

Abu Ja,far berkata: Allah berfirman, 
..Beberapa orang laki.

laki dan pem,ka kaum Fir'aun berkata, )36 6y'sesungguhrrya ini''

Maksudnya adata6 Nabi Musa. 'e lfi 
"naotah 

ahli sihir yang

pandai', dia menyihir mata orang-orang yang melihat' sehingga dalam

pandanganmerekatongkatNabiMusaituadala}rular,danNabiAdam

itu bercahaya putih, padatral sebenamya tidak demikian'"

Dalam ungkapan bahasa Arab, C:\t 'H' ;a "Hujan itu

telatrmenyihirbumi,,,maksudrryaadalahhujanlebatmembuatakar
pepohonan tercabut dan tanah bagian dalam terlihat keluar' Tanatr

yang mengalami demikian disebut '';i;; '"3\i "tanah itu disihir"'

Tukang sihir diumpakan seperti itu karena tukang sihir mampu

membuatorangyangdisihirmelihatsesuatuyangbukanseperti

4t.t
,)r +/_

j6

ql
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keadaan yang sebenarnya. Seperti ungkapan Dzu Ar-Rimmah tentang

sifat fatamorgana,

i'i\t ui,;'e';; €t:rJt u o;ti;gt
"Gurun pasir tandus menyihir mata.

Tiang pancang terlihat menari di tempatnya.'ne2

Makna ayat 'l$ adalah tukang sihir yang mengerti ilmu sihir.

'Fii :i k?- 6 U- "Yang bermaksud hendak mengeluarlan

lramu dari negerimu." Maksudnya adalah, ia ingin mengeluarkanmu

watrai para tukang sihir kaum Qibthi, dari bumi Mesir." Fir'aun

berkata kepada orang-orrng ifi, 6iiE l'i(Ii ""Maka apakah yang

lramu anjurkan?"

Ada pendapat lain yang mengatakan batrwa makna 66
<-'iV"Maka apakah yang kamu anjurkan?" adalatr pemberitatruan

an Bait syair ini disebutkan dalam Diwtt Dzi Ar-Rimmafi, dilnrtip dari syairnya.
Akan tetapi riwayat png terdapat dalam Diwan Dzi Ar-Rimmah berbeda
dengan yang disebutkan dalam kitab ini. Dalam riwayat Diwan Dzi Ar'Nmmah
disebutkan:

i$\t ({1*',t'di,4Wt 1 ?t,;it ?ftt
"Gurunpasir tmdus menyihir mata

Tiang potcorg terlihat menari pada fu amorgou. "

Kerta arft merupalcan bentuk jamak dari kata lr;7 artinya gurun pasir tandus

yangtidalcterdapaair. o.
Kata;rr- adalah bentuk jamak dari Ji:.t yaitu fatamorgana.

Uada lcata iSllr adalah tiang pancang yang ditancapkan di suatu tempat.

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah makam kaum 'Aad. Lihat
Diwan Dzi Ar-Rimmah Qra1.488). Bait syair ini juga disebutkan dalam Lisan Al
'Arab, pembatrasan kata p;f dengan syair yang sama seperti yang disebutkan

dalanr kitab ini. Lihat Lisan Al 'Arab (1166). Demikian yang disebutkan Abu
Ubaidatr dalam Maju Al Qur'an (1D25).
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tentang Fir'aun, bukan Fir'aun yang menggcapkan itu. Jarang sekali

ungkapan seperti ini dipakai dalam suattr kalimat. Perbandingannya

"alt.n 
ayat, ';,Jft1.*fi ;; *,:;>u|:tii # 't$1 Aff iV|46

,g{A { $ &.d{t@ Ci*a' "Berlrata istri Al Aziz' 'sekarang

ia^Un 
'kcbenaran itu, ahttah yang menggodanya untuk

menundukkan dirinya (ftcpadala), dan sesungguhnya dia termasuk

orang-orang yang benar'. (Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar

dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aht tidak berkhianat

kepadanya di belakangnya'." (Qs. Yuusuf [12]: 51-52). Kemudian

dikatakan bahwakalimat, #u,{l {, df i;-.'"vt "Yang demikian itu

agar dia (At Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aht tidak

berffiianat kcpadanya di belatrangnya," diceritakan dari Nabi Yusuf,

bukan ucapan Nabi Yusuf secara langsung. orang yang berpendapat

seperti ini sama seperti jika ia berkata, eer{ku katakan kepada Zud,

'Berdirilah! Sesunggutrnya aku berdiri'.u Padahal maksudnya adalah,

" Taidberkata,'Alcu berdiri'.'

{t{rc

,q*y)'StAbfi' it&tlrle
"Penru|a.pemia itu n,,,iawab,'Bel"{. t3g1qsul1/,ah ilfu d$'

soudm ury a sqtn kirhnl,lh l<e kotn kota bebu apo ot o,trg

ydrrg ry nwngumpull,nn (dili'ahli sihir)""

(Qs. Al .{raaf [7]: I I 1)

Takwil fiman Allah: @ ,rF a:;is e b:rt l*t {)
(Pemuka-pemuha itu meniawab, uBeri tangguhlah dia

$6
dan
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saudaranya serta kirimlah ke kota-hota beberapa orang yong akan

mengampulkan [ahli-ahli sihirJ.D)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Pemuka-pemuka dari
kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, 'Berilatr ia tempo'. Sebagian

mereka berkata, 'Tahanlah ia'."

Makna latazh i*tli adalatr ':}tsi yang artinya penundaan.

Penggunaannya dalam tiimat ^t*tti j\r ti; 'r*3f, yang artiny4
"Aku menunda suatu perkara." Seperti firrran Altah, 'i;atr1 ; ,:
"Kamu boleh menangguhkon menggauli siapa yang kamu kchendaki

di antara mereka (istri-istrima,)." (Qs. N Ahzaab [33]: 51). Masuknya

huruf hamzah dalam kata tersebut adalah menurut bahasa sebagian

kabilah Arab, seperti kabilah Qais yang mengucapkan, itr r.ii ctV'tl
sedangkan bani Tamim dan bani Asad mengucapkan, j\t t.te *31
"Aku menunda suafu perkara."

Terdapat perbedaan qira'at dalarn membaca ayat ini.

Mayoritas ahli qira'a, Madinah dan sebagian atrli qira'at lr:ak

membacanya tanpa hamzah, denganjonpada huruf ha', azjf.

Sebagian ahli qira'at Kufah membacanya tanpa hamzah

dengan huruf ha' berharuY,at suhtn, i;J. Menurut kabilatr yang

menggunakan waqaf pada huruf lw', pada kalimat bersambung, jika
huruf sebelumnya berharakat hidup, sebagaim6s6 ungkapan penyair

berikut ini,4e3

Beliau adalah Duwaid Al Qudha'i, nama lengkapnya Duwaid bin Zaid bin Natrd
bin Zaid Al Qudha'i, seorang penyair Jatriliyatr yang berumur panjang. Ia
saudara penyair Khuzaimah bin Nahd.
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rrif'ol*t'r;f ti":.5':f*1 ;:1, * ;;l

"Mosa menYergaP kaki dan tanganhl

Bersumpah, tidak akan berbuat baik, hanya merusak

Hari ini memperbaiki, e s ok hari merusabtya''nea

Terkadang kata seperti ini diberi huruf ta'ta'nits, 'rl'-ir;,,tl' oi

Uijf "ni orang yang lelatr telatr datang."

Sebagaimana ungkaPan PenYair,

{-b>v+:G,'f Jt;Y I t 4Lt 'l'ttf 6i, p

"Ketika ia melihat tidak ada penghalang dan binatang buas

Ia merryamping ke pohon Artha'oh dan gurun pasir yang

melenghtng, kcmudian berbaring''les

t,o /.
il.e.!

L'.

Lrt;rrt Diwan Duwaid At Qudha'i cetakan perpustal€an elekronik Lembaga

Budaya Abu Dhabi. g"it ini disebutkan dalarr. Thabaqat Fuhul Asy'vu'oa'
dan Ma'ani Al Qw'ankaryaAl Fana l-3EE.

eAt syair ini dilebutkan dalam Ma'ani Al Qtr'an karya Al Farra (l/388), YmB

pada bait sebelumnYa disebutkan,
'gt$u,{l'Jttt 4 Lb it u:6'e::U

"Berapa banyak s*igala yotg melompa lrc oah kiiang dm heutot?

Serigala tiar* Ut"i 
^erar[kaprrya, 

meskipun telah berkumpul'"

Dalam ryiir ioi penyaimya menceritaran tentang kijang yang akan ditangkap

oleh seekor serigala, tetapi kijang itu selqnal.

rri.r*"16 "aAtJf", 
rJrrgi" Eentut< i6i a-i Wta $ armya melompat. ,i.lt

adalah fij*g }ang buluny'a banyak berwama putih. i'.r;a "9"tS 
jenis hew6n

y-g.uiin rnoa"-a* kuat, yang.le,ngan seluruh anggota tubuhnya melompat

,ntrit m"oangkap seekor kijang' al!]l aaatar nama pohon yang digunakan untuk

tai i:r*tri;
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Sebagian atrli qira'at Bashrah membacanyq ilrf a"rrg*
hamzah dan dhammah pada huruf fta'. Menunrt bahasa kabilatr

Quir.o"

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang lebih utama unttrk disebut

benar adalah qira'at yang paling masyhur dan paling fasih menurut

balrasa Arab, yaitu dengan membuang huruf hamzah dan jar pada

qira'at yang kami pilih adalatr bacaan yang paling fasih di antara

bahasa-batrasa itu, dan yang paling banyak digunakan oleh para pakar

bahasa Arab yang fasih.

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang ayx 3i).

Sebagian berpendapat batrwa malcnanya adalah, beri

tangguhlah ia.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

menyamak kulit hewan. tL adalatr gunrn pasir yang membengkok dan
membukitterjal.

t% Ibnu Katsir membacanya" jiif aengan humf ia' setelah ia' berharakat
dhammah, dan hamzah selelunf ia'.
Abu Amr membacany4 it]f a"ng- hamzah tanpa wat,setelahnya.
Nafi menurut riwayat Qalun membacany4 rzjl dengan hunrf fia' befiarakat
lusralt.
Warsy dari Nafi membacanyao irgif aensan huruf ya' setelah la'berharakat
kasrah.
Ibnu Amir membacany4 rqjf dengan huruf ia' berharakat kasrah daa
hamzah sebelurnnya. asnid 0an ru Kisa'i membacanya, iz]l t""fa hamzah,
dhammah, pada huruf ia'.
Aban dari Ashim meriwayatkan, r*]ldengan sukunpadahuruf fta'.Ini menurut
bahasa kabilah yangme-waqaf-kaihuruf ia' al kinayah, jtka hunrf sebelumnya
berharakat hidup. Lrhat Al Muharru Al Wajiz (21437).
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14968. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Atha' Al Khurasani

memberitakan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang ayat, +S
l(i$ "Bert tangguhlah dia dan saudaranya," ia berkata,

"Beri tangguhlah ia."a97

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah,

"Tatranlah ia."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

14969. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, -+J

i63i "Beri tangguhlah dia dan saudaranya," bahwa

maksudnya adalah, tahanlah ia dan saudaranya'ae8

Firman Allah, ,q* *:;i3i A irft"serta Hrimlah ke kota-

kota beberapa orang yang akan mengumpulkan (ahli-ahli sihir),"

maksudnya adalah, kirimlatr ke beberapa kota di Mesir, yaitu kerajaan

Fir'aun.

Abu ubaidatr dalan Majaz Al Qur'an (11225), Az-Zujai dalam Ma'ani Al

Qur'an (21365),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1533), Al Mawardi dalam

1n-N"kat wa'Al uyun (31245), dan Al Baghawi dalatn Ma'alim At-Tanzil

(aste).
Al Farra dalam Ma'ani At Qur'an (1/388), Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya

(5/1533), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al uytn (31245), Al B-aghawi dalam

Ma'alim' At-Tanzil Q/519), Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir Sal.606), dan

Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (2162).
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7- ... (a.ts,F fang akan mengumpikan (ahli-ahli sihir).,, Dia
berkat4 "orang yang mengumpulkan para tukang sihir, dikumpulkan
unhlkmu."

Ada yang berpendapat batrwa mereka adalatr para pemuka dan
tokoh.

Ahli takwil yang berpendapat seperti ini adalah:

14970- Abbas bin Abu Thalib menceritakan kepadakq ia berkata:
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:
AI Hakam bin Zhuhair menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, i#- {;"31 A }-s
"Serto kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan
mengumpulkon (ahli-ahli sihir)," ia berkat4
"Mengumpulkan para tokoh. "ae

14971- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
" menceritakan kepadaku dari Ismail bin Ibrahim bin Muhajir,

dari bapaknya dari Mujatrid, tentang aya! ;;;igi A jr;li
t * "Serta kirimlah kc kota-kota beberapa orang yang

akan mengumptlkan (ahli-ahli sihir)," ia berkata,

"Mengunpulkan para tokoh.'sm

14972. ...berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari eais, dari
As-Suddi, tentang ayat, 'U#- {;'iJi A b3f, ,,Serta

kirimlah fu kota-kota beberapa orang yang akan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (2/519) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Taruil Ql5l9).
Ibid.

an
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mengumpulkan (ahli-ahli sihir),"

"Mengumpulkan Para tokoh. " 
50 I
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ia berkata,

14973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin

Ibratrim bin Mutrajir menceritakan kepada kami dari

Bapaknya, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentamg ayat'

,q* i;iJt "Kota-lata beberapa orang yang akan

mengumpulkan (ahli-ahli sihir)," ia berkata'

"MengumPulkan Para tokoh. "502

14974. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Sa'ad menceritakan kepada kami dali Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang avat, ,;F i;isl A i-lift "Serta

kirimlah t@ kota'kota beberapa orang yang akan

mengumpulkan(ahli-ahtisihir),"iaberkata'
"MengumPulkan Para tokoh. " 

503
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"Supoya ntqelca merrbawal<epadonru semuaohli sihir yaflg
pdndai. Danbeberapa ahli sihb itu ilatiurngkapcrdoFir'aun

mutgatal<mt,' ( Ap allurh) sesrrngu hny a ksff .i dl<frrJ mendap at
u|il, ii|roc- l<firrilah y ang nenan! ?"

(Qs. Al A'raaf [7]: 1l2.ll3l

Takwil firy* Auah: i;1i t6; @ ,=C ,-.t ,h j:,V-

@ .r#.ii ti L oI tr1 6 5t'61,:'o*i<3"r*"ncreha
mcmbowa kepadonu semua ahli sihir yong pondal l)an beberapa
ahli sihir itu datong hcpada Fir,aun mengatahan, o[ApakahJ

sesungguhnya hami ahan mendapat upah, jika kanilah ydng
menong?)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allatt
tentang musyawarah para pemimpin kaum Fir'arm bersarna Fir'aun,
agar mereka meNrgutus orang-orang yang bemugas mengrmpulkan
para ahli sihir dari berbagai kota.

Dalam kalimat ini terdapat kalimat yang dibuang, karena dilihat
dari ztrahimya, kalimat ini telah cukup. Ldimat lengkapnya adalah,

lr$i i:;,lt'oTF_ i'b6 .d:t(J, A ttrt,pi$ ,rir,aun mengurus

beberapa orang ke kota-kota untuk mengurnpulkan tukang sihir.,'

- Para tukang sihir itu datang menghadap Fir,aun, 6 4fJ6,
fi1 "6lpatnn1 sesungguhnya kami akan mendapat upah," darimu

jika kami mampu mengalahlcan Musa? (L oL,,Jika kamilah,,,
watrai Fir'aun A+$i 'fi *Ko*iloh yang menang "

Ahli talfl ril berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalatr:

\
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14975. Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

memberitakan kepada karni, ia berkata: Al Ashbagh bin Zaid

memberitakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi Ayyrb, ia

berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku dari Ibnu

Abbas, ia berkata "Fir'aun mengutus orang-orang ke

berbagai kota untuk mengumpulkan para tukang sihir. Ketika

para tukang sihir itu datang menghadap Fir'aun, mereka

bertany4 'Apa yang dilakukan firkang sihir 
-maksud 

mereka

adalatr Nabi Musa- itu'? Mereka menjawab, 'Ia mengubatt

tongkat menjadi ular'. Mereka berkata, 'Demi tuhan, tidak ada

di bumi ini suatu kaum pun yang bisa melakukan sihir, ular,

tali, dan tongka! tidak ada yang lebih tahu tentang itu

daripada kami. Apa balasannya untuk kami jika kami bisa

mengalatrkan dia'? Fir'aun berkata, 'Kalian adalatr kerabatku,

maka aku akan mengabulkan semua keinginanmu'."5M

14976. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sulyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "Fir'aun berkata, 'Kita tidak akan bisa

mengalahkannya <naksudnya Nabi Musa- kecuali orang

yang ahli tentang itu." Fir'aun pun mempersiapkan para atrli

sihir dari kalangan bani Israil. Fir'aun mengutus mereka ke

sebuah karnpung di Mesir bernarna Al Farma untuk

mengajarkan sihir di sana, sebagaimana anak-anak belajar

5il Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1535).
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menulis di Kuttab (lembaga pendidikan prasekolah). Mereka

banyak mengajarkan sihir.

Kemudian Nabi Musa membuat perjarriian dengan Fir'awt.

Ketika waktu perjanjian itu tiba, Fir'aun mengutus para

tukang sihir, mereka membawa gum mereka bersama

mereka. Nabi Musa bertanya kepada guru ahli sihir itu, 'Apa

yang telatr engkau lalQkan? Ia menjawab, 'Aku telatl

mengajarkan sihir kepada mereka, sihir yang tidak dapat

dikalahlGn oleh penduduk bumi, kecuali dari langit. Jika itu

dari langit maka mereka tidak mampu melawannya'. Ketika

para tukang sihir itu datang, mereka berkata kepada Fir'atrn,

'Apakah lcami akan mendapatkan upah jika kami yang

melrang'? Fir'arm menjawab, Ya, kamu termasuk orang-

orang yang dekat de,lrganlcu'.-5os

14977. Musa bin Halm menceritakan kepadalcu, ia berkata: Arr
"* menceritalcan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang aya\ ;fi ai;i;,Ffr
@ '# "Kemudian Fir'oun mengirimkon orang yang

mengumPttlkan (para tukang sihir) kc kota-kota'" (Qs' Asy-

Syu,araa. 126l:53). Mereka mengumpulkan para trrkang sihir

unttrk Fir,aun. Ketika para tukang sihir itu menghadap

Fir'arm, 'qlyfr iF(Z oL#{ 6 5y(J6*oon beberapa

ahti sihir -itu datang kcpada Fir'aur* mengotakan'

'(Apakoh) sesungguhnya kami okan mendapt upah, iika

505 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil Qt5l9), disebutkan, 
-"Sebuah 

desa

bernanr--a Al Ghausha'.' Bukan Al Farma. Al Farma saat ini adalatr kota Port

Sa'id. Abu Ha1ryan dalamll Batu Al Muhirt$lBl'132}
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komitah yang menang,?,,Mereka berkat4 ..Apakatr engkau

akanmemberikansuatupemberiankepadakamijikakami
yans menang?" '4{;fi1 '"J #yt '# 3(r "Fir'aun

menjowab, 'Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan

termasuk orang'orang yang dekat (lccpadafu)"" (Qs' Al

A'raaf [7]: 114)5ffi

14978. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

* * &r Li'U 'u"rL 
$."e1 A i-3 .16f' -S "Beri

nngguhtah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota

beberapaorangyangalranmengumpullran(ahli-ahlisihir),
supaya mereka membawa lcepadamu semua ahli sihir yang

pandai,"batrwamaksudnyaadatarh,"LawanlahMusadengan

para tukang sihir, mungkin engkau akan menemukan dia ada

diantaraparatukangsihiritu,yangbisamelakukan-seperti
yang dilakukan Musa." Nabi Musa dan Nabi Hart,r pergi dari

hadapanFir,aunketikaFir,arrnmemperlihatkan
kekuasaannya.KemudianFir'aunmengutusorang-orang
untukmengumpulkanseluruhtrrkangsihiryangadadidaera}r

kekuasaannYa.

Diriwayatkan kepadaku bahwa Fir'aun mengumpulkan lima

belasribuorangtrrkangsihir.Ketikamerekatela}t
berkumpul,Fir,aunmenitatrkanperintatrnya.Iaberkata
kepadamerek4..Adaseorangtukangsihirdatangkepada
kami, dan tidak pernah ada tukang sihir seperti itu- Jika kamu

mampumengalatrkannyamakaakuakanmemuliakandan

506 Kami tidak menemukan afsar seperti ini dalam referensi yang ada pada kami'
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mengutamakanmu. Kamu akan dimasukkan ke dalam onmg-
orang yang dekat dengan kerajaanku.,, Mereka lalu berkat4
"Apakah karni akan mendapatkan upatr jika kami berhasil
mengalatrkannya?" Fir' arm menjawab, eeyrrr5O7

14979. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada karni dari yazid, dari Ilaimatr, ia
berkata, "Para tukang sihir itu berjumlah tujuh puluh orang.,,

Abu Ja'far berkata, "Menunrtku ia mengatakan tujuh puluh
ribu orang."sot

14980. -.-berkata: Yahya bin wadhih menceritakan kepada kami, ia
berkata: Musa bin ubaidah menceritakan kepada karni dari
Ibnu Al Mrmdzir, ia berkata, '?ara tulong sihir itu berjumratl
delapan puluh ribu otang.',5D

14981. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Abdul A^z bn Rafi, dari
Khaitsamab dari Abu Saudab, dari I(a'ab, ia berkata, .?ara

t*ang sihir Fir'arm itu berjurnlah dua belas ribu orang.,,sto

{toc

Kami tidalc menemukan dsar s€p€rti ini dalam referensi yang ada pada kami,
kecuali dalam Toilh Ath-Thdoi (11244).
Ibnu Athilyah dalam Al Muhoru Al wajiz et438) dan Ar Baghawi dalam
Ma' alim At-Tarail Ql 520).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (slls34) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhorw Al WajizQla3g.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (slls34), Al Baghawi daram Ma'alim At-
Tanzil (21520), Ibnu Athilyah dalam Al Muharrar Al wajiz er43g), dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir Qn40).

tg?

501

509

510
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"Fir'aun{rr]enidtwohr'Ya,dmtsesunggutmyalst"*tlbqtar
benar atcfrr. ternastk ora1rg.or61ng yaflg dekat (l<cpadaku)' .

Ahli.ahti sihir bql+ata, 'Hai lvhtsa, l<amul<nh yarrg al<g,rt

melemparlan lebih dalwlu, dtfiikah kfini y ang al<f,rr

rnelenPmlcmt'?"

(Qs. Al draaf [?]: 1t4'L15)

S{-$i}Fft';; 3C,

'bK6-C$(*
6-vt-

Talrwir firman Allah: ult- @ '4:r5 i; '8s fr 3('

AlSi # '"Fs ;\W 'J;l 6 -gt *F- (Fir'aun meniawab'

,rYa, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk otang-

ofang yang dekat ftepadakuJ." Ahti-ahli sihir berhata, nHaiMusa,

kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang

akan melemparkan?")

Abu Jarfar berkata: Atlah berfirman, *Ketika para tukang

sihir itu bertanya, 'Apakah kami akan mendapatkan balasan jika kami

bisa mengalatrkan Musa?' Fir'aun menjawab, 'Ya, kamu akan

mendapatkan itu. Kamu akan menjadi orang-orang yang pding dekat

denganku'."

6F-1jU ",lWi-ahli sihir berpata, 'Hai Musa'' " Ia berkata,

,,Para tukang sihir itu berkata, 'wahai Mus4 buatlah pilihan, engkau

yang terlebih dahulu menjatuhkan tongkatmu, atau kami yang lebih

datrulu menjatulrkan tongkat-tongkat kami'?" Oleh sebab itu, dalam

kalimat ini dimasukkan huruf irf dan t1!, karena kalimat ini
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memberikan pilihan. Kalimat ini berada dalam posisi nashab, seperti

maknanya yang telatr saya sebutkan. Makna kalimat ini adalah,

"Pilihlah, engkau yang terlebih dahulu menjattrhkan tongkat, atau

kami yang terlebih dahulu menjatuhkan tongkat kami?" Jika demikian

maka dalam kalimat ini terdapat ri1. Juga hanrs ada huruf bf seperti

ungkapan, 'rik bt tb 'rf i,f rit *Pilihlah, engkau pergi atau

duduk." Kalimat ini mingandung *ut * perintatr, iriii \l P\
"Pergi, atau duduk!" Jika kalimat ini adalah klubm, maka di

dalamnya tidak terdapat hwuf bf seperti firman Allah, 6;r(t
# +Ae$|;S-e$l itt;+"Dan ada (wta) orans-orang tain

yang ditangguhkan sampai ada kcputusan Allah; adakalanya Allah

olan mengadzab mereko dan adakalanya Allah akan menerima tobat

mereka)' (Qs. At-Taubah [9]: 106). Inilah yang disebut 'jiili
"pilihan". Demikian pula dengan sernua kalimat dalam benttrk khabar.

Hnnrf tit selamanya kasrahdalam semua kalimat tersebut.

{t{rc

i6;fi ,t6i <;'; Y4" ;i;S WTfrl X
@r,F b,'M

"lvlusa meniowab, 'I*rnparl<milah (lebih dal\ulu)!' Mdllu
tatl&la muela mele"rnparl<mr, mrr:el<a nwryulap matt ororrrg

dan mmiadikon otorttgboffyak iar takuq sertf, nsela
nenarrzrnglornsihiryorrgbescr(yteukiubl<fri)."

(Qs. Al A'raaf [7]: 116)
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rarrwit fiman Anah: e()i <i1'65A6nWiiif lf
rE fu tfet i,ti;i:Xj (Musa meniawab, "Lemparhanlah

pebih dahuluJ!" Maka tatkala mereka melemparhan, mereha

menyulap mata orang dan meniadihan orang banyak itu takut,

serta mereha mendatangkan sihir yang besar [menakiubhanJ)

Abu Ja'far berkata: Allah berfinnan, "Musa berkata

kepada para tukang sihir itu, "Gji 'Lemparkanlah (ebih dahulu)', apa

yang ingin kamu lemparkan. Para tukang sihir itu pun melemparkan

apa yang ada pada mereka. \frf$'Tatkala mereka melempar', hal

rtu, q6i <ifi VA" 'Mereka menytlap mata orang banyak''

Mereka membuat imajinasi dan tipgan mat4 sehingga seakan-

akan tongkat-tongkat dan tali-tali itu berjalan. iififrlt 'Oo"

menjadikan orang banyak itu tahtt', karena sihir pada mata mereka.

Mereka takut kepada tongkat-tongkat dan tali-tali itu. Mereka

menyangka tongkat-tongkat dan tali-tali itu adalatr ular-ular. t$6
'Mereka mendatangkan', ,=b; fr^1'Sihir yang besar (menahiubkan)',

yakni khayalan yang besar. Berasal dari kata 'Wi'[]rayalan' dan

Lt*i trpuan'."

Demikian menunrt beberapa riwayat berikut ini:

14982. Musa bin Hartyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, 'Nabi Musa berkata

kepada mereka, 'Lemparkanlatr lebih datrulu apa yang ingin

kamu lemparkan', maka para tukang sihir itu melemparkan

tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Junlah mereka lebih

dari tiga puluh ribu orang laki-laki. Setiap orang membawa

iSFj*, u,.()i <i;1 v#" \frrs1+,
tali dan tongkat. ;itJ-



SurahNHraaf

'Mako tatkala mereko melemparkan, mereko menrylap mata

orang dan menjadikan orang banyak itu tahtt'. Para tukang

sihir itu membuat orang banyak menjadi ketaktrtan. Mereka

ingin menakut-nakuti Nabi Musa."sl I

14983. Abdul Karim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibratrim bin

Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Lemparkanlah tali'tali yang keras dan kayu-kayu

yang panjang itu." Itu karena sihir yang dilakukan para

tukang sihir itu, maka di mata orang banyak seakan-akan tali-

tali dan kayu-kayu itu berjalan.sl2

14984. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkat4

"sebanyak lima belas ribu tukang sihir berharakat, dan setiap
-tukang sihir membawa tali serta tongkat. Sedangkan Nabi

Musa datang bersama saudaranya, ia membawa tongkatny4

mendatangi mereka semua. Sementara ifu, Fir'aun berada di

atas singgasananya bersama para pemuka kegajaannVa.

Kemudian para ttrkang sihir itu berkata, iEliy|;fr S. iG
@ {' V1 

'Pb v At'i:i &U) '(setetah meretra

berhmpi) mereka berkata, 'Hai Musa (pilihlah)' apakah

lramu yang melemparlan (dahulu) atau kamiknh orang yang

mula-mula melemparkan?' Berksta Musa, 'Silakan kamu

selralian melemparlcan'. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-

Ibnu Katsir dalam tafsimya (61362).

Ibid.

5u
5t2
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tongkat merek*, terbayang kcpada Musa seakan'akan ia

merayap cepat, lantaran sihir merefta'. (Qs. Thaatraa [20]:

65-66). Yang pertama terkena sihir mereka adalah mata

Fir'aun dan mata Nabi Mus4 kemudian mata orang banyak'

Kemudian setiap tukang sihir melemparkan tongkat dan tali

yang ada di tangan merek4 tiba-tiba tongkat dan tali itu
menjadi ular. Selunrh lembah itu dipenuhi dar. .ti 4;iA
@.r;;'zi; 'tttoko Musa merasa tahtt dalam hatinyd. (Q*
Thaahaa 126): 67). Nabi Musa berkata dalam hatinya, 'Demi

Allah, jika tongkat yang ada di tangan mereka itu telatl

menjadi ular, lantas bagaimana dengan tongkatku ini'?

Demikianlah hatinYa berkata'5 13

14985. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyatr menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-

Dastawa'i, ia berkata: Al Qasim bin Abi .-Bazzah

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Fir'aun

mengumpulkan tujuh puluh ribu tukang sihir' Mereka

melemparkan tujutr puluh ribu tali dan hrjuh puluh ribu

tongkat. Sihir mereka telatr me,mbuat semua tali dan tongkat

itu terlihat berjalan.'5 la

o{rc

5'3 lbid.t" Ibid.
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@63qIv ffi eGFZt* 6';\6;6yc;*'
"DdnKariwalryulcmkr:pddalvhrs;ar'l*rnparl<artlah

tuWl<ottntt'!Mol<f, selonyong:l<orryongtuWl<atiatrnenelan
apa yorrrg nrl.:elca niopl<,an."

(Qs. Al A'raaf []l: 1f 7)

Tarrwit fiman Auah: ,I;S Cf;$366 6fi6i 611,;?t
@D 5;frft Y loan Kurri walryutun hepado Masa, olemporkanlah

tonghfrttu!" Moka sehonyong-fonyong tonghot ita menelan apa

yong nereha sulopkut)

Abu Ja'fer berkata: Allah berfirman, *Kami wahytrkan

kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatnu'! Musa prm melemparkan

tongkatny4 lalu seakan-akan tongkat itu menelan apa yang mereka

sihirkan secara dusta dan batil itu.'

Asal kata ,fri? adalah66t ti{ td'i tt ;,}lt'*ii yang artinya,

menelan atau memakan, seperti yang disebutkan beberapa riwayat

berikut ini:

14986. Mtrhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrarnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, "Kami watryukan kepada Musa,

'Lemparkanlatr tongkatnu'! Musa pun melemparkan

tongkatnya. Lalu seketika itu pula tongkatnya berubah

menjadi ular yang memakan semua (hasil) sihir mereka."Sls

5r5 Ibnu Katsir dalanr tafsirnya (61363).

-

l--r-



lidsir&h,Ttobari

14987. AMul Karim bin Al Haitsam menceritalgn kepada kami, ia

berkata: Ibratrim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su$an menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, 'Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu seketika

tongkat itu berubatr menjadi ular yang memakan apa yang

mereka sulapkan. Semua tali dan kayu yang mereka

lemparkan dan bergerak. Para tukang sihir itu pun sadar

batrwa perkara itu datang dari langit. Itu bukanlah sihir,

sehingga mereka bersimpuh zujud seraya berkata' il9,t;
itt6 6; q @ a;,fSi 'Kami beriman kcpada Tuhan

semesto alam. (Yaitu) Tuhan Musa dan Harun'." (Qs. Al

A' raaf f7): l2l -122)st6

14988. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath mencedtakan

kepada kami dari As-Suddi, ia berkata' *Allatl mewahyukan

kepada Nabi Musa, 'Jangan takut!, lemparlcanlah apa yang

ada di tanganmtr, niscaya ia akan memakan apa yang mereka

sulapkan'. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka

tongfutnya yang menjadi ular itu memakan semua ular para

tr*ang sihir itu. Ketilo mereka melihat ittr" mereka segera

bersujud seraya berkata, irtfi 6i 6 @ .Afii gt(if,
'Kami beriman kcrydo Tuh'on semesta alam. (Yoin) Tuhan

lvlwadon Harun'." (Qs.At A'raaf [7!: l2l'122)5t7

Ihru Kasb dElam tafsimya (6/363).
rbid.

tt6
,17
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14989. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Allatt
mewatryukan kepada Nabi Musa, 'Lemparkanlah apa yang

ada di tanganmu'! Nabi Musa pun melemparkan tongkat yang

ada di tangannya. Para tukang sihir itu melemparkan tali-tali
dan tongkat-tongkat yang mereka sihir menjadi ular-ular di

mata Fir'aun dan orang banyak. Kemudian tongkat Nabi

Musa yang menjadi ular memakan ular-ular itq sehingga di
lembatr itu tidak terdapat lagi tongkat dan tali yang mereka

lemparkan. Nabi Musa lalu mengalnbilnya kembali, menjadi

tongkat di tangannya seperti sediakala. Para tukang sihir itu
lalu bersujud sambil berkata, 6i J; @ afii ir,(At;'bjfi 'Kami beriman trcpada Tuhan semesta alam. (Yaitu)

Tuhan Musa dan Harun'. (Qs. Al A'raaf [7]: l2l-122).
Mereka berkata, 'Jika ini sihir maka tidak mungkin ia
mengalatrkan kami'."S I 8

14990. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-
Dastawa'i, ia berkata: Al Qasim bin Abi Bazzah

menceritakan kepada kalni, ia berkatq "Allatr mewahyukan

kepada Nabi Mus4 'Lemparkanlatr tongkatrnu'! Nabi Musa

pun melemparkan tongkatry4 dan seketika tongkat itu
berubah menjadi ular dengan mulut menganga, yang menelan

tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Para tukang sihir itu pun

bersujud. Mereka tidak mengangkat kepala mereka hingga

5r3 Ibnu Katsh dalam tafsirnya (6R63).
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mereka melihat surga

penghuninv".,5le

l4ggl. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, 
"K-U 

Y "APa yang merekn

sulapkan,"iaberkata,"Tipuandustayangmereka
lakukan."52o

l4gg2. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu J,raij, dari Mujatrid, tentang ayat, ig(i$
tfr-V-Y rlifi*Mrk sekonyong-konyong tongpat itu menelan

apayangmerekasulapkan,"iaberkata'"Tipuandusta
mereka."52l

14993. Ibratrim bin Al Mustarnir menceritakan kepada karni, ia

berkata: Utsman bin umar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Qurratr bin Khalid As-sadusi menceritakan kepada

kami dari Al Hasan, tentang ayat, '"Ki6- l' 'trS "Menelan

apa yang mereka sulapkanr," ia berkata, "Tongkat Nabi Musa

itu menelan tali-tali dan tongkat met€ka'"

cot

dan neraka s€rta balasan bagt

,t9
}20

t2t

Ibid.
rtau:ruia dahm afsimya QDn) dan Abu t baidah dalan Maio Al Qur'or

0mr.
iaoi*ia dahrn ta&irny a (l D4}),Ibnu Aly Hatim dalam tafsirnyr (5/l 5?6)' Az-

;ir** Mr'*i Ai Qb'm(znoo1,4u1,Ja'fr An-Nuhhas dalam M,oi Al
gir- (U64)dm Al B-agbiwi &ln Ma'alim At-TaEil (452D'
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@sla tlkJLr?g'€j
"Karena itu rryatalah yurgbenar danbatallah yang selalu

mqelaWal$n."
(Qs. Al A'raaf [7]: 118)

ratrwil fiman Altah: @ g*l lSgYJ$?$'€; (Karena

itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Maka kebenaran Musa

terlihat jelas bagi orang yang hadir menyaksikannyq bahwa Musa

adalah rasul utusan Allah yang menyeru kepada kebenaran. $(YffE't
(tjQ "Dan batallah yang selalu mereka keriakan," yakni dari

tipuarl dust4 dan khayalan sihir yang meraka lakukan.

Ahli tat$ril berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan

ini, di antara mereka adalah:

14994. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang aya! ?$'€j "Karena itu nyatalah yang

benar," ia berkata, "Kebenaran pun terlihat jelas."sz

14995. Al Harits menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ibrahim bin

Muhajir menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari

Mujahi{ tentans aya\ i'f1tfifufi;;ifi'{i *t<*r* i*

n AlMawardi drdram AwNutcat wa Al Uyttn QD46), Abu Ja'far An-Nutrhas dalam
Ma'oi Al Qu'ot Ql64), dan Al Bagbawi Mn Ma'alim At-ToEil (A522).



nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereks

kcrjakan,,,iaberkata','Yangbenartelahterlihatjelas,dan
kedustaan yang mereka lakukan telatr sirna'"523

14996. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakankepadakami,iaberkata:Hajjajmenceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid' tentang uyut' ii-!$,,Karena 
itu nyatalah yang benor," ia berkata,

"Kebenaran telatr terlihat j elas' " 
524

TolstuAlfa,:Iffiari

l4gg7. Al Mutsanna menceritakan kepada kami' ia berkata:

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih'

Abu
Syibl

dari

Mujatrid, tentang ayat,'$)3'{} "Ko'"na itu nyatalah yang

benar," bahwa maksudnya udulut', kebenaran Musa telatr

terlihat jelas.525

coc

'u*!"\iwAfiW,fr

1iB

'Ati,s

"lv'Iala msektt&lah di tenqa fiu dm iodrildln'rreka
sr (mg' ot drrtg Y crJg ltiru,"'

(Qs. Al A'raaf [7]: f 19)

Arsuynhi&l'lmA&DarrAlM@l,su(3/515),dinukildrilb,nuAbisyaibah,
UU*A Uit Utai4 Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-Sfaikh'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511536)' .-
H-fr{awuai dalu A*Nulut va Al llyun (31246)'
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rakwir firman Allah: @ e*f t#V AYi Wfr (Maka

mereka halah di tempat itu dan jadilah mcreka otangerang yang

hina)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Musa mengalahkan

Fir'aun dan kelompoknya l$i 'Oi tempat itu', pada saat itu. WoV
';rii 'Dan jadilah mereka orang-orong yang hina' mereka pergi dari

tempat mereka itu dalam keadaan hina dan dikalatrkan. Penggunaan

kata W 'orang-orang yang hino', dalam kalimat, 'i;;- ,y}t 't*
t3(*t tif*: (*'Laki-laki itu terhina'."

ccc

+j @ igtrifii,t VrB ri @'ut*2,;e1',i13
@i,g;6;

"Dan ahli.ahli sihir ir;,t sqta.mqta mrrrl'ilarupl<on diri
ileryonbuaniud.Mqelabqlata,'Kamibetir,n.f,rrlnpoda
Tulwn selmesta dlam. (Yaiat) Tuhmrlvhtsd ilonHdru,n'."

(Qs. Al A'raaf l7l: 120.1221

Takwil riman Auah: !,-4(i7(BE @ 'u-*'{;Af ii3
@ lttfr 6j +5 @ ,;Uii (Dan ahti-ahti sihir itu serta-merta

meniarophan diri dengan bersujud Mereka berhata, uKami berimon

hepada Tuhan semesta alam" [YaituJ Tuhan Musa dan Harun.")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, *Ketika para tukang

sihir itu melihat keagungan kuasa Allah, mereka pun mer{atu}rkan
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wajah mereka bersujud kepada Tuhan mereka sambil berkata' 5,:,t(
idi;i,Kami beriman lrepada Tuhan semesta alam'. Mereka berkata,

"Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Kami percaya kepada

apa yang dibawa Nabi Musa. Yang layak untuk kami sembatr adalah

Dia yang menguasai jin, manusia, dan segala sesuatu. Dia mengatur

semua ifu, yaitu Tutran Musa dan Hartrn, bukan Fir'aun'"

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

14998. Abdul Karim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibratrim bin

Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, *Ketika para tukang sihir itu menyaksikan apa yang

mereka lihat, maka sadarlah mereka bahwa semua itu datang

dari langit, bukan sihir, sehingga mereka segera bersimpuh

zujud sambil mengucapkan, 
.Kami beriman kepada.Tuhan

semesta a[am, Tuhan Musa dan Harun''"526

cco

@ 61113s;::bffi W1;. i4 ri,l
"Fir'ambql<atar'Aryal<ahl<frrftilbqimanl<epadanya
sebelum dtcu meficri izln l<e\adonu'? Sesunguhnyc

(pqkroton ini) aitalah ilfru nwslilw ymrg tclahlwrw

A$fi "SA rK iy?J'i;r:,'6,1i + {t; L;;i36

tr lbnu Al Jaui dalam ?.od Al Masir Qn4D.



SwahNl{raaf

rqrcctnalum ili dalantkaU ini, unfirtk mengehtml,art
penhdulqvy a dmi padmy o; mal<t kalak l<snau al<ar.

nwngetahui (akibat perbtntannw ini)' ."
(Qs. Al A'raaf l7l: l23l

Talrwn riman Alrah: t:S'l4?f3$( ii ii + |if.if;3(i
@ 6;G,3;:3"(i1 W VA rr-,Xt a t#ft 'g:3 1i'i,,un berhara,
nApahah hamu beriman kepadanya sebelum ahu tnemberi izin

kepadamu? Sesangguhnya [perbuatan iniJ adalah suatu muslihat

yang telah komu rencanakan di dalan kota ini, untuh

mengelaarkan penduduknya dari padanya; naka helah hamu akan

mengetah ui [akibat perbuatanmu iniJ." )
Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, i;;i 36 "Fir'aun

berlcata, " kepada para tukang sihir itu ketika mereka beriman kepada

Allah (maksudnya mereka mempercayai Musa sebagai rasul utusan

Allatt) saat mereka dengan mata kepala sendiri melihat keagungan dan

kekuasaan Allah, + iil; "Apakah kamu beriman kcpadanya?" la

berkata, 'Apakah kamu percaya kepada Musa dan mengakui

kenabiannya" Kdi( irl $j"sebelum aht memberi izin kclwdamu,"

nntuk beriman kepadanya? l:i; !!"sesungguhnya (perbuatan ini)

adalah," kepercayaanmu kepadanya dan pengakuanmu terhadap

kenabiannya {2,$l A l## fA *Suon muslihat yang telah kamu

rencanakan di dalam kota ini," adalah suafu tipuan yang kamu

lakukan di kota kami ini unhrk mengeluarkan mereka dari kota ini.

6;Je 3fi"Maka kclak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu

ini)." Maksudnya adalah, .Kelak kamu akan mengetatrui apa yang
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akan aku lakukan terhadapmu. Kamu akan merasakan adzabku

kepadamu atas perbuatanmu ini."

Demikian menurut riwayat berikut ini:

l4ggg. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, dalam kisatr yang diriwayatkan

dari Abu Malik dan Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas

dan Munah, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang, dari para

satrabat Rasulullah sAw, 'Nabi Musa bertemu dengan

pemimpinparatukangsihiritu.NabiMusaberkata
kepadanya, .Jika aku mengalahkanmu maka apakah kamu

akan beriman kepadaku dan bersaksi batrwa apa yang aku

bawa ini adalatr kebenaran,? Tukang sihir ifu menjawab,

,Esok hari aku akan mendatangkan sihir yang tidak dapat

dikalatrkan oleh sihir apa pun. Demi Allah, jika engkau bisa

mengalahkanku maka aku akan beriman kepadamu dan

bersaksi bahwa engkau benar'. Fir'aun lalu melihat kepada

mereka seraya berkata, -rr.$1 C l#$ 'p 6i Ity

,sesungguhnya (perbuatan ini) adalah suatu muslihat yang

telah kamu rencanakan di dalam kata in{, ketika kamu

bertemu untuk mempenunjukkan sesuatu. Dengan ittr kamu

akan mengeluarkan penduduk kota ini''527

cco

52' Ibnu Athiyyah dalam At Muhorar At Wajiz (31440) d'n Asy-syaukani dalam

Foth Al Qadir (ha1.608).
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<#'##?*uW&;t'";t'\
"Derti, se$nrggultrrya dku al<frn metrtotong tangan dmt

l<akhrru ilmgan bu silang s ecar a b ertirt d b alik, l<enndiart
runguh.sunguh aku alrart mmyalib l<$ril seTmtolrJyta."

(Qs. Al A'raaf lll:, l24l

rakwil lirman Allah:'W'{? * C W'&$"fi;\
@ <^rA (Demi, sesungguhnya ahu ahan memotong tangan dan

kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, hemudian

sungguh-sunggah aku akan menyalib kamu semuanya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman memberitatrukan ucapan

Fir'aun kepada para tukang sihir itu ketika mereka beriman kepada

Allah dan mempercayai Nabi Musa sebagai rasul utusan Allah.

Fir'aun berkat4 * i; W, #tj ";{*J "Demi, sesungguhnya

aht aknn memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secoro

bertimbal balik " Ia akan memotong tangan kanan dengan kaki kiri
mereka, atau memotong tangan kiri dengan kaki kanan mereka.

Dengan memotong antara dua anggota tubuh tersebut secara silang.

Ada pendapat yang mengatakan batrwa Fir'aun adalah orang

pertama yang menerapkan jenis hukuman seperti ini.

<7;^IS '{# 
"f "Kemudian sungguh-sunggfi aht alan

menyalib kamu semuanya." Fir'aun mengucapkan ini ketika ia melihat

Allah telah membuatrya rendah dan hina, dan ia telatr dikalahkan oleh

Nabi Musa.
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15000. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud

Al Hafri dan Habawaih Ar-Razi menceritakan kepada kami

dari Ya'qub Al Qummi, dari Ja'far bin Abi Al Mughiratr, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, &$"fi;\i
G\'##? +L i; W "Demi, sesungguhnYa aht

aftan memotong tangan dan lukimu dengan bersilang Secara

bertimbal balik kcmudian sungguh-sunggth aht alan

menyalib kamu sernuanya," ia berkata, "Orang pertama yang

melakukan penyaliban dan pemotongan tangan serta kaki

secara silang adalah Fir'aun."528

cco

*rg,g(5-s9?i6 @s#cityq$6
i,)4 gii fr3 w?j's|"Gi; 6 g;

u Ahli. dhli sihir iat meni aw ab,' S e sunggulry a l<ep ada

TutrmilahkJ,rnil<clr.bali.Danl<anrudnakrnetryalalil<mt
hami, melainl<mt l<m ena kfini tclah b erimart lnp ada d! at'

ayat Tuhan l<mni l<;.3tika dydt dydt iAt data,ng lnpado l<.arni' .

(Merel<n berdaa) , 'Y a Tuhmt l<ilrni, lfunpali<mtlah l<esabotdn

lnpada t<mi dmr w afatlanlah l<f,ni dalarn l@ddf,frrr

ber serr ah diri (l<ePadn'lv'Itt)' 
"'(Qs. Al A'taaf l7l: 125'L26)

lzt Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511537), Al Baghawi dalam Ma'olim At-

Taruit Q1523), Ibnu Al Jauzi da|am Zad Al Masir (3n$), dan Asy-Syarrkani

dalam Fath Al Qadir (hal. 610).



SuahNAiru$

rakruir nman Auah: -f fqUU; @';'Ail tj lytt136
i,#, gji 6J q" "alV:G^; 6 C;,*!x*c J (Ahti-

ahli sihir itu menjowab, nSesungguhnya hepada Tuhanloh hami
kemball Dan kamu tidak menyalahkan hami, nelainhan harena

kami telah beriman hepada ayat-ayat Tuhan hami hefika ayat-ayat

itu datang kepada kaml' [Mereha berdoaJ, "Ya Tuhan kami,

limpahkanlah hesabaran hepada kami dan wafathanlah hami dalam

headaan berserah diri [hepada-MuJ."'1

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Para tukang sihir itu
menjawab ucapan Fir'aun 

-ketika 
ia mengancam akan memotong

tangan dan kaki mereka secara silang, dan akan menyalib mereka-,
'oAii Cj lt (3y's"trrgguhnya kcpada Tuhanlah kami kcmbali'.

Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. J Jtq;46
g;gpl$fj;-*'Dan kamu tidak menyalahtran kami, melainkan karena

lrami telah bertman kepada ayat-ayat Tuhan kami', wahai Fir'aun.
Engkau mengingkari karni hanya karena kami beriman dan percaya

tj *-6,' aWt - ryat Tuhan traml yalari : Kepada ay at-ay at Tuhan kami.

Bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran Tuhan kami yang tidak bisa

engkau lakukan dan tidak mampu dilakukan seorang pun kecuali

Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi'.

Kemudian mereka berserah diri kepada Allah, memohon

kesabaran atas adzab Fir'aun, dan agar roh mereka dicabut dalam

keadaan Islam. Mereka berkata, W W 6 Vj'Ya Tuhan kami,

timpahtanlah kesabaran trepada karni'. Makiud ucapan mereka, '?j

'limpahlranlah' maksudnya, turunkanlatr penghalang kepada karni,

yang menghalangi kamu dari kekafiran kepada-Mu ketika Fir'aun

menyiksa kami. ir#, ({jt 'Oo, wafatlcanlah lami dalam kcadaan
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berserah diri (kepada-Mu)': Cabutlatr nyawa kami dalam keadaan

Islam, agama kekasih-Mu Ibrahim, btrkan dalarn kemusyrikan'."

15001. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, F-fi 'gi*

* i; W "Demi, sesungguhnya aku akan memotong

tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal

balih" batrwa Fir'aun membunuh dan menyalib merekq

sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ketika

mereka mengucapkan, $$ gi; 6J W -A1 'Vj *ra

Tuhan kami, limpahkanlah kcsabaran kcpada kami dan

wafatkantah kami dalam keadaan berserah diri (kcpada-

Mu)." Pada walctu pagi mereka adalah para tukang sihir,

sedangkan pada petang hari mereka mati sebagai syuhada.s2e

15002. Ibnu Waki menceritakan kepada ka6i, ia berkata: papakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abdul Aaz bin

Rafi, dad Utaid bin Umair, ia berkata' "Mereka adalah para

tukang sihir pada pagi hari, akan tetapi pada petang hari

mereka adalah para syuhadu.:r53O

15003. Bisy bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kafiIi, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, '6!li
'U-*L 2{;31 'Dan Ahli'ahli sihir itu serta merta

meniarapkan diri dengan bersujud" diriwayatkan kepada

kauri bafuwa pada pagi hari mereka adalah para tukang sihir,

5D Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511537) dengan lafazh ini dari lb,ttu Abbas.

"o Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6R65).
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akan tetapi pada petang hari mereka adalah orang-orang yang

mati syatrid.s3l

15004. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid, tentang ayat, $Tlj
LbI$ 6i; 63 ($o *Yo Tuhan kami, limpahkanlah

lresabaran ftepada ftami dan wafatftanlah lwmi dalam

lrcadaan berserah diri (kepada-Mu)," ia berkata" "Pada pagi

hari mereka adatatr para tukang sihir, tetapi pada petang haxi

mereka adalatr orang-orang yang mati syatrid."532

ooo

et'lt 4b32:4. ii1; &; 3il sr;ii - 383

€l; ;i'.q .,# 
?:.\4 W J{stQ:.," 3'S
a'kF;6;,

"Bqlatnlahpetrtesar.partbesardmil<6yutt'JFir'aurt(l',epdda
Fir' aun),' A1al<ah l@nuu menthiarlcart lvh15,a dm l<aurnny a

urftuk rnentbu'orl<rlrusal<frn di negeri ini (Mesir) dmt

maninggalkfrrll<mwsertahthan'hthantrnt'?Fi/mtrr

9,x

53t

532

Abdnrrazzaq dalam tafsirnya (2156) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya

(sns37).
k*ri tiitut menemukan a/sar seperti ini diriwayatkan dari Mujahid. Disebutkan

d/dan Tafsir lbnu Katsir (6136i), diriwayatkan dari Ibnu Juraij, mungkin dari

Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas.
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mmiawab,, Alr,,n kila knnth ufik orrlf,k lel&i mqela dmt

kitabiorl<onhidupp(',/(,rrpuflr..pel€il/]pu,,/]me7:elca;dmt
senrngguhny akitabqluasa petuh di atas m'€,:el<f,""

(Qs. Al A'raaf lllz l27l

rakwit riman Allah: fi$; &;'i!157;i *'<X:t'|iU,

4$f ib.;rfi'?MW \fiiAY; ir'$,8:{t AV&.
@ 6i# (Berhataiah pembesar-pembesar dari haum Fir'aun

iepaAa Fb'aunJ, uApahah kama membiarhan Musa dan kaumnya

untuh membuat herusakan di negeri ini [MesirJ dan meninggalhan

kamu sefla tuhan-tuhanmu?' Fir'aun meniawab, 'Akan hila bunuh

anah-anah lelaki mereha dan kila biarhan hidap percmPuan-

pefemPua,'mcreka;dansesungguhnyakilabethuosapenuhdiatas

mereha.')

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "sekelompok laki-laki

dari kaum Fir'aun berkata kepada Fir'atur, 'Apakatr engkau akan

membiarkan Musa dan bani Israil erf\ A lt3;X."(Jntuk membuat

kcrusakan di negeri ini (Mesir)", yakni: Menrsak para pembantu dan

hambasatrayamu di Mesir negerimu '3i4y; if;{ 'Don

meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu" sehingga mereka tidak lagi

melayanimu serta tidak menyembahmu dan tuhan-tuhanrnu?"

Tentang firman Allah, '314:;; St; "Dan meninggalkan

kamu serta tuhan-tuhanmu," terdapat dua penakwilan:

Pertame, Apakatr engkau membiarkan Musa dan kaumnya

berbuat kerusakan di bumi? Mereka meninggalkannru serta tidak lagi

menyembatrmu dan tutran-tuhanmu'

fA-L:l
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Jika makna ayat ini seperti penakwilan ini, maka nashab pada

kalimat i3$ berdasarkan ash-sharf,,s33 bukan 'athafkepada kalimat
?, r)te4);

Kedua, Apakatr engkau membiarkan Musa dan kaumnya

berbuat kerusakan di bumi, membiarkanmu dan membiarkan tuhan-

tulranmu? Seakan-akan teguran dari mereka kepada Fir'aun karena

membiarkan Nabi Musa melakukan dua tindakan tersebut. Jika ayat

ini diberi penakwilan seperti ini, maka nashab pada X|S adalah

' athafkepadakalimat V$A,
Abu Ja'far berkata: Penakwilan pertama lebih utama wrtuk

disebut sebagai penakwilan yang benar, nashab pada kalimat ijij
berdasarkan ash*harf, karena penakwilan yang diberikan para ahli
takwil seperti ini. Disamping itu, dalam qira'at Ubai bin Ka'ab
disebutkan sebagaimana riwayat berikut ini:

15005. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj bin
Hartrn menceritakan kepada karni, ia berkatq "Dalam qira'at
Ubai bin Ka' ab disebutkan, i!41't'$\&i ttl t:fj Ii1' Mereka

telah meninggalkanmu, tidak lagi menyembahrnu dan tuhan-

tutranmu?. Ini merupakan dalil yang jelas bahwa nashab pada

kalimat i|$berdasarkan ash-sharf. "53a

Makna ash-sharJi huruf yaw dalam ayat ini adalatr waw ma'iah. Para pakar
nahwu Kufatr menyebuErya wmt ash-sharf karetn hunrf waw tersebut
mengalihkan fi'l mudhari' dari raf kepada nashab, perubahan dari kalimat
yang biasa dan bukan 'athaf,Lihat Mughni Al-Labib 'an Kutub Al 'A'arib,Ibnu
Hisyarr, Hasyiah, ditulis olehAd-Dasuqi, cet. DarAs-Salam Ql77l).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (l/391), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al
Muhith (51143), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (61366).
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Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, batrwa ia

membaca'gq;l: t'jristi.s,' atlaf kepadakalimat &;' 3:il,seakan-akan

penakwilan ayat ini adalah, apakatr engkau membiarkan Musa dan

kaurrmu meninggalkanmu dan tuhan-ttrhanmu, setta membuat

kerusakan di bumi? Qira'at Al Hasan Al Bashri ini juga mungkin

mengandung penalsnilan, apakatr engkau membiarkan Musa dan

kaumnya membuat kerusakan di bumi? Ia juga meninggalkanmu dan

tnhan-tghanmu? Jika demikian maka kata '!:)i$ marfu' karena

posisinya menjadi awal kalimat,535 dan tidak ada yang

menyebabkannya menj adi bentuk lain.

Para ahli qira'ot berbagai negeri membaca !Ay; "Serta

tuhan-tuhanmu, " derlgan alilberharakat fathah dengan madd' Artinya

Musa tidak mau menyembatrmu dan menyembatr tuhan-tuhanmu yang

engkau sernbah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Fir'aun memiliki

lembu yang ia sembah."

. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujatrid, bahwa mereka

berdna mernbaca ayat ini, i;[;il;. !1J$,dengan kasrahpada hunrf aIfl

yang artiny4 .Meninggalkanmu dan tidak mau menyembrhmu."536

Abu Ja'far berkatat Qira'at yang kami jadikan sebagai

qira'atpegangan, bukan qira'at yang lain, adalah qira'at yang dibaca

,35

536

Lihat Ma,ani Al Qw'or kal,ya Al Farra (l/391) dan Al Mawardi d8ilam A*
inkatwa,ql tlyupnqq
Ali bin Abi ihalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al Hasan, Sa'id bin Jubatr,

rt{o5.niA, dan Abu Al Ali)'ah membaca ayat ini scPerti qira'at in' Q.ira'at mi

#S;ffi #",x:#f,klf4fi:;l#iftg;#lr6rs'ffi "W;,
Al-Muhtasibkaryalbnu Jinni (1256), dnZad Al Masir (3124/)'
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oleh para ahli qira'ar di berbagai negeri, berdasarkan hujjatr yang
telalr ditetapkan ijma para atrli qira'at yang membacanya demikian.

Fir'aun menyembatr tuhan-t,han, makna seperti ini
berdasarkan qira'at, '3lil:;; j;S ,Dan meninggalkan kamu serta
tuhan-tuhanmu."

Ahli tatcwil yang berpendapat seperti ini adalah:

15006. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr
menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath menceritakan
kepada karni dari As-Suddi, tentang ayat, -fr$lj j;iy
"Dan meninggalkan lcomu serta tuhon-tuhanmu,,, bahwa
yang dimaksud dengan tuhan-tutran menunrt Ibnu Abbas
adalah lembu. Jika mereka melihat lembu yang bagus, maka
Fir'a,n memerintahkan agar menyembahnya. oleh sebab itu,
dikeluarkan patung anak lembu kepada mereka.537

15007. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Suffan
menceritakan kepada kami dari Amr, dari Al Hasan, ia
berkata, "Fir'aun memiliki mutiara yang tergantung di
leherny4 ia menyembahnya dan bersujud kepadanya.',538

15008. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Aban bin Khalid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata: Telatr sampai

'37 Al.Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzir (a524)dan Al eurthubi dalaur afsirnya
(7D62).

"t 4! Baghawi dalam Ma'alim At-Tttzil e/s24) dan Ibnu Athiryarr dalam Al
Lluhsro Al WajizQl$t).
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riwayat kepadaku batrwa Fir'aun menyembah tuhan secara

rahasia." Kemudian ia membac a ayat,'314y.3 i!t$ "Dan

meninggalkan kamu s erta tuhan-tuhanmu-"539

15009. Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Abu Bakar, dari

Al Hasan, ia berkata "Fir'aun mempunyai tuhan yang ia

sembah secara rahasia. "54o

Orang yang membaca ayat ini dengan bacaan, 'Oi"tb'LJlt

dengan maknq 'Meninggalkanmu dan tidak mau menyembahmu,"

adalah:

15010. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari

Mutrammad bin Amr bin Al Hasan, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, i,Ji )ttt '!'ritt, ia berkata, "Fir'aun disembah, bukan

menyembai."sol

15011. ...berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata

dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu

Abbas, ia membaca, 'eJlA'll: '!ii$ ia berkata

'Meninggalkanru dan tidak mau menyembahmu'" Dia

berkata" "Fir'aun itu disembah, bukan menyembah'"sa2

l5}l2. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

LiMZadAl Masir (3R44).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1538) dan Ibnu Athiryatr dalam Al
l,tuharru Al Waj iz Ql tAl).
Ibid.

539
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Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Abi bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, |la.lli '\rit
dengan makna" "Tidak mau menyembahmu."543

15013. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl bin

Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas,

tentang ayat, lljilb Yfu ia berkata, "Maknanya adalatl,

tidak mau *roy"*buh-.r."'*

15014. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaktl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat,'$;1ll:'l:U dengan makna" "Tidak

mau menyembahmu."545

15015. Sa'id bin Ar-Rabi' Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia
- berkata: Suffan menceritakan kepada katni dari Amr bin

Dinar, dari Mutrammad bin Amr bin Hasan, dari Ibnu Abbas,

tentang ayaL '&lft '!3iit ia berkata "Fir'aun disembatr,

bukan menyembatr.;546

15016. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Murrah

bacaanku, 34y; 3::i; hlu ia berkata, "Bacaan ayat ini

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1538) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

TsailQls24).
Ibid.
Ibnu Al Janzi dalam 7ad Al Masir Qn4q.
Ma'oi Al Qw'otlwytAl Farra (l/391).

9t
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adalatr, '&lf: gt4 y*g artinya menyembahmu. Apakatt

engkau tidak iatru bahwa Fir'aun berk 
^tu {E$"&tY\ 

"enobn
tuhanmu yang paling tinggi' .u (Qs' An-N aazi'at U\: 2a)

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna qira'at, '!:ns

'JJolfs sama seperti makna qira'at, 3Si4;::t Srtt hanya saja

r*ata"3t$!i dalam bentuk mu'annats, yang maknanya satu tuhan.

Seakan-akan bunyr kalimat tersebut adalah, 'oXif: qiiJ
..Meninggalkanmu dan tuhanmu." Kata .ili dirubah menjadi

mu'annats, Yaifu 
'U,l\.

Sebagian pakar batrasa arllnftrah menyebutkan batrwa jika

orang Arab ditanya tentang k"", Tili, maka ia akan menjawab, "Ini

adalah kata dalam bentuk A7)b". Maksudnya adalah 'P, ia

mengubatgrya menjadi bentuk mu'annats. Seakan-akan maksudnya

adalatr sesuatu yang ditancapkan untuk disembah'

Utaibah bin Syihab Al Yarbu'i berkata

€g'of,iily d*b rw,6, i6"ia

"I{ami merasa tenang dari Al'La'ba' sebuah negeri'

Matahari membuat kami cepat melepaskan diri'"547

s, Bait syair ini disebutkan dalam Majaz Al Qar'an katya Abu Ubaidah.

Disebutkan bahwa bait syair ini dinisLatkan kepada Utaibah tin Syihab Al
i*bo,i, sebagaimana dislbutkan dalam sebuah naskah manuskrip. D,"tikiT

iogo v*g dini-sbatkan oleh Ibnu Manztrur dalarn Lisan Al 'Arab (l l/493), pada

pembahasan kata r+J.

Al Allamatr Mahmud syakir menyebutkan batrwa penyair yang_mengucapkan

ryoir ini adalatr putri'Utaibah 6in 4t Harits Al Yarbu'i. Bait syair ini

dinlsbatkan kepada putri Utaibah dalam Mu'iam ma Ista'iam'

,riitr uaduh o*u ku*** yang terletak di antara Ar'Rab'l"ah dan negeri bani

Sulaim.
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Makna kata 6f;r dalam konteks syair ini adalah matatrari.

Seakan-akan orang yang menakwilkan dengan penakwilan ini

menyatakan bahwa jika kata Jyi dimasuki huruf ha' ta'nits'tt}
maka maksudnya adalah bentuk hrnggal dari kata t!i, selagai.*u
mereka memasukkan huruf ha' ta'nits dalam kata g.n: *anak",

'€F "bintang", M *U' "air". Demikian juga dengan kata iillr,
sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

A"Uli'€t JJ u?r '€?!t|.il ,.t:.At"fit:-

"Wahai Mudhar Al Hamra', engkau adalahkcluargaht.

Tempatht berlindung dan meminta pertolongan. "sas

Maksud lafazh 'n" adalah qtP "punggungku."

Ibnu Abbas dan Mujahid telah menjelaskan makna ayat ini

sesuai dengan qira'at mereka, maka pendapat ini tidak dapat dianggap

sebagai suatu penakwilan terhadap ayat ini, sesuai dengan penjelasan

makna ayat ini, seperti yang telatr mereka sebutkan.

Firman Allah, i'it 'iiz, 36"Fir'om meniawab, 'Akan
'('v'

kita bunuh anak-anak lelaki mereka'. " Dia berkata "Fir'aun berkat4

'I(anri akan membunutr anak laki-laki bani Israil'. iita .Fi
'Dan Hta biarkan hidup perempuan-peremlruon mereka'. ;ii; Gg

4t *'Dan sesungguhnya Hta berhtasa penuh di atas mereka',

karena kekuasaan. Maksudnya adalatr kerajaan dan kekuasaan."

iOilr aOaUn nama matatrari. Lihat Mu'jott ma Ista'jant (hal. I155 dan I156)'
Potdngan syair ini disebutkan dalamT$sir Al Swtfubi (7D62).s Tidakdismdalonkepadapemiliknya.
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Sebelumnya telatr kami jelaskan bahwa segala sesuatu yang

tinggr dengan kekuasaan dan menguasai segala sesuatu, maka dalam

ungkapan batrasa Arab disebut 'n:i'$ "Dia berada di atasnya."

cco

&,i*i gy\;r' fiiu, 1 Li;ir ;A 6i JG

@ <i$t',aifrr ir,.4 L. ;.6r- U l ri
"lvlusabql<atalnpadol<aurnnyo,'Mohoriahpertolortgan
lnp ado lJilah ilan b er s ab arlah; sesurlggufury a bumi (ini)
l<epmyaan Nlah; dipusalcal<on'Nya lnpada siapa yalng

dihendaki,Nyadrrrihrlrto.hantba'Nya.Dml<estdahart
y ong b oik adnlah b agi or ong' or cmg y olrrg bqtakw ol ."

(Qt. Al A'raaf Ul: 128)

Tatrwil firman Allah: Sybift;irlk-$ *riry t;; $
fifi. r,?ifr, i*Q.'c X4- U 4ri ;0.,?:!i (Musa berkata

kepada kaumnya, uMohonlah pertolongan kepada Allah dan

bersabarlah; sesungguhnya bumi linil kepunyaan Allah;

dipusakakon-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-

hamba-Nya Dan kesudahan yang baik adalah bagi ofan*4rang

yang bertalcwa)')

Abu Ja'far berkata: Allah menyebutkan bahwa ketika

Fir'aun berkata kepada kaumnya, "Kita akan membunuh anak-anak

bani Israil dan membiarkan wanita-wanita mereka tetap hidup," Nabi
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Musa berkata kepada kaumnya yang terdiri dari bani Israil, lk5
il, "Uot onlah pertolongan kcpada Allah,- terhadap perbuatan

Fir'aun dan kaumnya, serta bersabarlah terhadap segala tindakan tidak

menyenangkan yang menimpa dirimu dan anak-anakmu yang

ditimpakan Fir'aun. Para pengikut Nabi Musa yang terdiri dari bani

Israil.

Demikian menurut beberapa riwayat berilctrt ini:

15017. Abdul Karim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibratrim bin

Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, *Ketika para tukang sihir itu beriman, pengikut Nabi

Musa dari kalangan bani Israil berjumlah enam ratus ribu

orang."549

Firman Allah, '+t4 'u. ir$. { 4ri b eSit 5L
"Sesungguhnya bumi (ini) kepnyaan Allah; diptsakokan-Nya kcpada

siapa yang dihendaki-Nya," Maksudnya adalah, Nabi Musa berkata

kepada kaumnyq "Sesrmggtrbnya bumi itu milik Allah, mungkin jika

kamu sabar menerima segala perkara yang tidak menyenangkan dari

perbuatan Fir'aun yang menimpa dirimu dan anak-anakmu. Jika karnu

bersabar menerima serlua itu dan tetap konsisten menjalankan ajaran

agarramu dengan benar, maka mrurgkin Allah akan memberikan bumi

Fir'aun dan kaumnya kepadamu dengan cara membinasakan mereka

dan menggantikan posisi mereka dengan keberadaanmu, karena

xe Ibnu Athiryah dalam Al Muhort Al Wajiz (2t441), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tanzil Q1525), dan Abu Ha1ryan drJam Al Bahr Al luluhith (51143).



TatsdnAh:IWari

sesungguhnya Allah mewariskan bumi kepada hamba-hamba-Nya

yang Dia kehendaki."

Firman Allah, <iA. 2^31Jft "Dan kBsudahan yang baik

adalah bagi orang-orang yang bertalewa," maksudnya adalah, Nabi

Musa berkata, "Kesudahan yang terpuji itu bagi orang-orang yang

bertalora dan senantiasa merasa diawasi oleh Allatr. Takut kepada

Allah dengan menjauhi segala perbuatan maksiat dan melaksanakan

semua kewajiban."

oco

,fito

"Kaum lvhrsa bql<ata,'Karni teldh ditindas (oleh Fir' atn)
sebelum l<nnw datang lcepada l<f,ni dmr sesudah l<nnw

ilatang' . lvhtsa mmiaw ab r'Mudah'mudalrmt y'Jlah

n/r,nthdlnasat<flr.rrusahrrwdanmeniadil<anl<fi rnll<lwlif ahdi
bzrni(Ny a), mala y',J;lah alsrr melilwtbagaimana

pubuf,tatunu'."

(Qs. Al Nraaf: 129)

Talrwil fiman Allah: Y *:t A *.U 6 )3 u q'j 6(
1E:4 q*il O ibi)iu-3 ;{;i; AL$- 6 !63.t # 36W
@ 5gf ,<^:'1- (Kaum Musa berhata, uKamitelah ditindas [oleh

4rt)z
ri:l l:l\,

4
3rlt1tJ
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Fir'aunJ sebelam kamu datang kepada hami dan sesudah kamu
datang." Musa menjawobr'Mudah-mudahan Allah membinasakan

musuhmu dan menjadikan kamu hhalifah di bwni[NyaJ, maha

Allah ahan melihat bagaimana perbuatawnu.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Ketika Musa berkata

kepada kaumnya, 'Mohonlah pertolongan kepada Allah dan

bersabarlatr kamu', mereka menjawab, t\'J'Xo i telah ditindas',
dengan pembunuhan terhadap anak-anak l"*i. *y 

"1 
,F ,r

'Sebelum kamu datang kepada kami', dengan membawa risalatr Allatr
untuk kami (itu karena sebelumnya Fir'aun telah membunuh anak-

anak laki-laki mereka menjelang kedatangan masa Nabi Musq
sebagaimana telatr kami jelaskan dalam kitab kami ini sebelumnya)."

Firman Allah, W Y $ f,aj 
*Dan sesudah kamu dotang,"

maksudnya adalatr, setelah engkau datang kepada kami membawa

risalatr dari Allah. Itu karena ketika para tukang sihir Fir'aun

dikalaldcan, ia berkata kepada sekelompok umatrya batrwa ia akan

menerapkan siksaan model baru kepada mereka dengan membunuh

anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan

mereka tetap hidup.

Ada yang berpendapat bahwa kaum Nabi Musa berkata kepada

Nabi Musa ketika mereka takut ditangkap oleh Fir'aun, saat mereka

melarikan diri dari Fir'aun, ketika dua kelompok itu saling

berhadapan, "Wahai Musa, W J # ugirl 'Xa*i telah ditindas
(oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami'. Mereka telatr

menyembelih anak-anak laki-laki kami dan membiarkan anak-anak

peremprun kami hidup Wli )A f,/3 'Dan sesudah kamu datang',
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pada hari ini, Fir'aun berhasil menangkap kami, maka ia pasti akan

membunutr kami'."

Beberapa ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang telatr

kami sebutkan, di antara mereka adalah:

15018. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, *Y 3 F n"sebelum kamu datang

kepada Kami," bahwa maksudnya adalatr, sebelum Allah

memberikan risalah kepadamu dan setelahnya. 550

15019. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, makna yang sama.

15020. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, bahwa ketika kedua kelompok

itu saling berhadapan, kaum bani Israil yang telatr tersusul

oleh Fir'aun itu menoleh kepada Fir'aun seraya berkata, t11

'rfii! "sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul."

(Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 6l).Mereka juga berkata, U q;\
W fr ,F "Komi telah drtindas (oleh Fir'aun) sebelum

kamu datang kepada lrami." Mereka menyembelih anak-anak

laki-laki kami dan membiarkan wanita-wanita kami hidup.

550 Mulatrid dalam tafsimya (hal. 341), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1541),
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql66), dan Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al Uytn (3 1250).
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WU. ); b3 "Dan sesudah kamu datang,- hari ini kami

disusul oleh Fir'aun, maka ia akan membunutr karni, tI!
'"3 i5 "Se sungguhnya kita b enar -b enar akan ter suszl." (Qs.

Asy-Syu' ar aa' 126l: 6 I )tt'

15021. Abdul Karim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibratrim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad menceritakan kepada

kami dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Musa

, berjalan bersama-sama dengan bani Israil hingga mereka

terdesak di tepi laut. Mereka menoleh ke belakang, dan

mereka telah melihat ,ohits2 (debu) hewan tunggangan

Fir'atxt, maka mereka berkata, "Wahai Musa, kami telah

disiksa sebelum dan setelah engkau datang kepada kami.

Sekarang di hadapan kami ada lautan, sementara Fir'aun dan

para pengikutnya telatr menyusul kami." 6 {l:, & 3(,

- 6gJ'1:'4')4,,jirri| A ibiE"u_3 ;Uii; 6#_
@ "Musa meniau,ab, 'Mudah-mudohan Altah

membinasalcan musuhmu dan meniadikan kamu lhalifah di

bumi(Nya), malra Allah akan melihat bagaimana

perbuatanmu." Settafirman-Nya, 4$- 6 #3 & 36,

Hii; "Mttsa menjav,ab, 'Mudah-mudahan Allah

membinasakan musuhmu'." Dia Yang Maha Tinggi

berfirman, "Musa berkata kepada kaumnya, 'Semoga

tuhanmu menghancurkan musuhmu; Fir'aun dan kaumnya'."

Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (l/391), makna yang sama dengannya, dari

As-Suddi. Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani Al Atso (U66), wrpa sanad.

Ibnu Athilryatr dalan Al Muhorar Al Waiiz Q1442).
Ar-Rahj artinya debu. Kamus Lisan Al Mizan, dalam indeks Rahi (311750).
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'Q;Jt-j "Dan meniadikan kamu khalifah"' sebagai

penggantimerekadibumimerekasetelatrmerekabinasa.

Olehkarenaitu,janganlatrkamutakutkepadamerekadan
orang lain selain mereka. 6# Ji'u'rW "Maka Allah

akanmelihatbagaimanaperbuatanmu,,,setelahmerekqsifat

segera datam ketaatan kepada-Nya dan sikap menghindari

sifat dwhaka terhadap perintah-Nya'553

ooo

AliE#i'i,#;'4;11\'of)3u,-6'fi iiXi

@i'bk
,rDdrtsesu.ngguhny oKarni talah me'/wlwl..;U,/n (Fir',ann dsrJ)

lcaurrwrya dmgort (rnrlndntffisl<f,rr) fi:rusitn kenvrou lolng

Panionsdanl<elanonganbuah'buahart'ilPsldnwrel<n
mengartil Pelaiormt."

(Qr. Al A'raaf [7]: 130)

Takwil liman Allah: e ,*t '4\6f}3u'n{A i{'t
@ ';ttbk- ;iLA o;i!3i (Dan sesungguhnva Kami tetah

inghuhum [Fb'aun danJ haumnya dengan [mendatanghanJ

musim kemanau yang paniang dan hekurangan buah-buahan'

s up ay a mer e h a mcn g amb il p elai ar an)

5t3 Abu Hayyan dalam At Balr Al t'tuhirt(5/145)'

6t
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Abu Jatfar berkata: Allatr berfirman, "Kami telatr menguji

kaum Fir'aun dan para pengikutrya disebabkan kesesatan yang telatr

mereka laknkan '4\ "Dengan (mendatangkan) musim kernarant,"

dan paceklik selama bertatrun-tatrun. Jika suatu kaum itu mengalami

masa kemarau berkepanjangan, maka dalam ungkapan batrasa Arab

disebut iiii+t.
Firman Allah, o.i3l G q-i "Dan kchtrangan buah-

buahan." Dia berkata, "Kami uji mereka dengan masa kemarau

berkepanjangan yang diiringi hilangnya buah-buahan dan keuntungan,

kecuali hanya sedikit." 6tbk ;ili "Supaya merelca mengambil

pelajaran. " Semoga semua itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi

mereka. Agar mereka sadar akan kesesatan mereka dan segera

bertobat kepada Tuhan mereka.

Ada beberapa atrli tatflr/il yang berpendapat seperti pendapat

ini, di-antara mereka adalah :

15022. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Abu
Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullatr, tentang firman

Allah, '$\ltflSvn{A 35's *Dan sesungguhnya kami

telah menghuhtm (Fir'aun dan) kaumnya dengan

(mendatangkan) musim kcmorau yang panjang," ia

mengatakan: Masa kemarau panjang yang menyebabkan

kelaparan.55a

'x Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al IlW, Qf25O) dan Asy-Syaukani datam
Fah Al Qadir (hal. 612).
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15023. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kad, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allu!, '441"r-batrwa artinya

bencana besat, sedangkan E#i U ,#; " Kehtangan

buah-buahan," tidak selain itu'555

15024. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, makna yang sama dengannya'

15025. Al Qasim bin Dinar menceritakan kepadaku, ia berkata:

ubaidullatr bin Musa menceritakan kepada kami dari

Syaibah, dari Abu Ishaq, dari Raja bin Haiwah, tentang

firman Allah' +isi '4 
'*3 

"Kekurangan buah'buahan"'

ia berkata, "sehingga pohon kurma hanya berbuatr'sebutir

L*-u.t:556

15026. Ibnu Waki menceritakan kepadalu, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Raja

bin Haiwatr, dari I(a,ab, ia berkata' ..Datang suatu masa

kepada manusia yang pada masa itu pohon kurma hanya

berbuah sebutir kurma."557

555

556

s57

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1542) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalart

Ma'ani Al Qur'anQl66).
Ibnu Abu liatim dalam tafsirnya(511542),Ibnu Athiyyatr dalartAl Muhtrt Al

Wiji, Qtuz), dan Abu Halryan dalam Al Bahr.Al lvtuhith (51147)'

fUr', iUi SiliU"f, dalam-mushannafuya (7/5Ol) dm Nu'aim bin Hamadah

dalanAl FitanQl64T).
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15027. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Himmani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Raja bin

Haiwatr, tentang firman Allah, +i3i e ,*;"Kekurangan
buah-buahan," iamengatakan: Datang suatu ?:tmtln kepada

manusia, dimana buatr kurma hanya berbuatr sebutir

ktrrma.558

15028. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, '4\ltf;.3t;\fi 3Jj *oo, sesungguhnva kami

telah menghuhtm (Fir'aun dan) kaumnya dengan

(mendatangkan) musim lcemarau yang paniang," bahwa

Allah murghulcunr mereka dengan masa kemarau dan

kelaparan berkepanjangan, tahun demi tatrun. e ,*t
+i3i"Dan kehtrangan buah-bualnn " Kemarau terjadi di

perkanrprurgan badui dan para peternak di antara mereka.

Sedangkan kekurangan buah'buahan terjadi di setiap tempat

dan perkarrrpungan mereka.55e

c{tc

Ibmu Abu Hatim dalam tafsirnya (511542).

Al Bagbawi ddlam Ma'alim At-Taruil Q1526) dan Ibnu Al lauzi dalaa zad Al
Masir(3t7A7).

tt!
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Tafs,l.Art,T}u&a,,i

t#iv$g
f iiU'"g.s, fi\'e W GfiL l"s: {t e'h

@ lig-
"Kenwdibr.apabilodntanglnpadomf,:el/ul<f,/nak'nnnart'

nselabqtata,'Iat adalahl<ntma (usaha) l<,lrni" dfrrJ iil/d

mcrelc ititimpal<estsalwrtrnrarelalempatl<msebab
l<csiatorrJ itulapadr Muso dmt urang'otutg yart,g

besutany*Ketolwilah,se$rnggu|vnyal. ,sialf,'rJmf,:el<aial

adalahk;:tctapartdmriNtah,al<frntetfipileborryal<mt
mq el<n ddak mmgetfiiui 

"'
(Qs. Al ^{maf [7]: 131)

rakwil lirman Allah: # o$lrSg /j6ii3l Xii;$g
i:l a 6hvifi,..3;11tr ^udian 

apabita datang kepada mereka

henukmuratt, rurefu berhata, "Itu adalah harena [usahal hanl',

Dan iilca mereha ditimpa hestushan' nureha tcmpa*an sebab

kesialan itu kepada bfusa dan orang-orang yang beseilanya)

Abu Ja,fer berkata: Allalr berfirman, 
*Jika para pengilut

Fir,aun diberi kesehatan, kezuburan, kesenangan, buah.buatran yang

melimpatr, dan mendapatkan ap'a yang .mereka senangi dalam
lt - t ,'/t I 4t/ , , ,-- -L- L^-L^]a ,lht

,.r.t." maka :i; 6 $6'M"'"ka berkato' 'Itu

adalah kgrena (usaha) kan,i,., Kauri b€rhak memperoleh semua ini.

'Lfrt # ;S' M, iiko merefo ditinp lewsahot 
" ̂

#.f11u-Li;iG i'ft
ffi"ffir;;, dan bara bencana, irl dt $hltif;- 't&retra

7r^p*to, sebab kesialan itu kspada Musa', dan orang-orang yang

,, t,, '|GEl
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bersamanya. Mereka pesimis seraya berkata, 'Keberuntungan kita
telah lenyap. Keberhasilan seperti kesenangan, kesuburan, dan
kesehatan, telatr sirna sejak Musa datang kepada kita'..

Pendapat seperti ini juga disebutkan oleh beberapa atrli talcwil,
di antara mereka adalah:

15029. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, tentang

firman Allah, iA iii.& ti.y' ,,Apabila datang kcpada

mereka kcmabnuran," benrpa kesehatan dan kesenangan.

lyS g $6 *Urrrka berkata, 'Itu adoloh korena (usaha)

kami'." Kita lebih berhak memperoleh sem,a ini. ;# ,S
'^4 *Dan jika mereka ditimpa kcsusalun,,, berupa
musibah dan hukuman, W- "Mereka lemparkan sebab

* kesialanitz, " pesimit, tlh " Kepada Musa.,,560

15030. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, makna yang sama dengan makna tadi.

15031. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu wahbatt
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentans firman Altah, # bLi:rti6 UE 'zA ,ii&tiy
,* d, eh Vi&- '^4 ,,Kenudian apabila datang
fupda mereko kcmahnuran, mereka berkata, 'Itu adalah
koena (usala) kami'. Dan jika mereka ditimpa kcstuahon,

rc lbnu Abtr Hatim dalam tafsimya (5/1543).
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mereka lemparkan sebab kcsialan rtu lcepada Musa dan

orang-orang yang besertarrya'" Mereka berkata "Semua

kejelekaninimenimpakamidisebabkanengkauwatraiMusa,

danorang.orangyangadabersamamu.Kamitidakpernatr
melihatkejelekandankamitidakpematrditimpakejelekan
hingga kami melihatmu'"

Firman Allah, :rli, 6 $6 i4 rij' iq (\$ " Ke mu di an ap ab il a

datangtcepadamerekakemakrnuran,merekaberlata"Ituadalah
karena (usaha) knmi'.,, Dia berkat4 ..Segala kebaikan dan segala yang

merekasenangi.Jikayangterjadiadalahsesuatuyangmerekabenci'

makamerekaberkata,.Kejelekaninimenimpakitadisebabkan
kesialanmerekayangzlratimitrr'.SebagaimanaucapankaumNabi

Shalih, .X;t $ 4 $i$ 'ta*i mendapat nasib vang malang'

disebabknn kamu dan orang-orang yang be1ertynu'r-\Qs' An-Naml

[27]: aT.Allah l.t" b.rfir"r; ,@"t$,i5 5 [; $'*'&*}6
,Nrcibmu ada pada sisi Allah, tetapi kamtt kaum yang diuji"" (Qs'

An-Naml f27l:47)561

rakwil timan Allah: { iiui ",tfit i|'* f# C3y71

@ 5jj6- (Ketahuilah, sesungguhnya hesiabn nureha itu adalah

hetetapandariAtluh,akantetapihebanyahanmerehatidak
mengetahui)

Abu Jarfar berkata: Allatl berfirman, "segala yang diperoleh

kelompok Fir,arrn dan selain mereka, yaitu kesenangan, kesubrrran,

s6r Ibnu Ha1ryan dalam Al Bab Al lvhthirt(5/l4E)'
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dan kebaikan lainny4 serta kejelekan yang mereka peroleh, semua itu
datang dari sisi Allah."

$;:6-f i$l ",Si: "ltan tetapi kcbanyakan mereka tidak
mengetahul, " hal itu, sehingga mereka lemparkan penyebab kesialan

itu kepada Musa dan orang-orang yang bersama dengannya.

Beberapa ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang telatr

kami sebutkar5 diantaranya adalah:

15032. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, i\ * W tl31-{1*sr"ungguhnya kcsiatan

mereka itu adalah ketetapan dari Allah," ia berkata, "segala

musibatr mereka berasal dari sisi Allah, I i$l "6i;
f )(ozoJ,.^.o- 'Akon tetapi kzbonyakan mereka tifuk

mengetahuit;$62

15033. Al Qasim menceritakan kepadaktr, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4
tentang firman Allah, il '* {* l11! {1 "sesungguhrrya

kcsialan mereka itu adaloh kctetapan doi Allah, " ia berkata,

"Semua perkara itu berasal dari Allah.'563

o{to

Abu lla)ryu &lamAl Batv Al *lurrirh(5ll4t).
Ibm Abu HdiD dalmtafrimya (5/1543).

g,
ta!



TotsbAth:Ihabai

V;.4#t:.b.b$ti{1}6|t
<t-uh

"Mqelabqlatar'Bagafu nanolrynl<ilrrunwdatf,ngl<f,rJ

l<et er angmr tnpoda l<frnri unt;,,tk mnryihit l';;lnri dmgarr

l,cterunganitu,mal<rll@flirJisel<ali'l<aliddakal<mbqhnmt
l<cpadonnr'."

(Qs. Al A'raaf l7l: L32)

Tatrwil fiman Allah: i7 13 q.qA tit; :r. .4.GF q:1j63

€-p,?, 6t (Mereha berkata, "Bagailnanapun hana

mendatanghan keterungan kepada hami untuh menyihir hart
dengan keterangan ita, naha hami sehali-hali tidah ahan berirun

kepadamu')

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Para pengikut Fir'am

berkata kepada Musa,'Wahai Musa, iifu 4rGyfi ' 
gotoi*anoptn

lramu mendatangkan kcterangan kepada Kam{, berbagai pertanda dan

bukti yang engkau berikan gnttrk menyihir kami, untuk memalingkan

kami dari agama Fir'aun yang kami anut, maka <r:r* 6l # l:t
,Malro lami sekali-kati tidak akan beriman kcpadamu'. Kami tidak

akan percaya bahwa senranmu itu kebenaran."

Sebelumnya telah kami jelaskan makna sihir, maka tidak perlu

diulang lagi.

Ibnu Zaid berkata, tentang makna firman Allah, 'u.ll6ytCi:

)i( "Bagaimana2run kamu mendotangkan kcterangan kepada kami,"

seperti yang disebutkan dalanr riwayat berikut ini:

6ii?aq
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15034. Yunus menceritakan kepada saya, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, G3. ilt; b 4! 6yt llit'
"Bagaimanapun kamu mendatangkan kzterangan kepada

trami untuk menyihir karni," ia berkata "Sesungguhnya

seswrtu (buktt) yang engkau tunjtrkt<an kepada kami." Dalam

katimat ! ,:r* 6 b! terdapat tambahan hvruf ma.56a

oco

A:, ;15'C#Irt|fi(,;ffi i,6$i ;* ffifr

"Mcrl<f, Kami kirifli<Nr lnpado nrr:el<a toq, belalartg

kr,lab lr;crtak df,r. durah sebagaibukti yartg ielas, tPtayi

nqela tetop mmyortonsl<mrr diti dfrrr nqekn addah

l<Mrn ymgber:doso,."

(Qs. Al A'raaf []l: 133)

Tatrwil fiman Allah:'e63ft'ifrV 
"$13't't6thi 

d; &fr
.# *y. i"l$ 1*t"*a Kami kirimhan kepada mereka tofan,

belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang ielas)

Abu Ja'far
tentang makna kata

Para atrli takwil berbeda pendapat

5s Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll54/).
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Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah air (banjir). Di

antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15035. Ibnu Waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Habawih Ar-

Razi menceritakan kepada kami dari Ya'qub Al Qummi, dari

Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Ketika Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda dan bukti-

bukti, maka tanda pertama adalatr tofan yang dikirimkan

kepada mereka dari langit."s65

15036. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Yarnan menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada l€rni dari Ismail, dari Abu Malik, ia

berkata, "Makna ttU$t"aaah air (banjir).'566

15037. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibar, dari Adh-

Dhahhak, ia berkat4 "Makna ';t6thi 
"a^tatr 

air (banjir)."567

15038. ...berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada karrri dari Abu

Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata'
*Makna't;6$i 

^artah 
tenggelam."568

15039. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kard dari Isa, dari Ibnu Abi

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D4E).

Ibnu Abu Hatim'dalam tafsirnya (511544) dan Abu Halyan dalarn Al Balt al
Ivhrtirt (5/ls0).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(SlliaA).
Al Mawardi dalun A*Nulcat wa Al Uytn (3t251).

555

56

56?

56t



SwahAJHru$

Najih, dari Mujatrid, ia berkata, "Makna irlthi adalatr air

(banjir) dan wabatr penyakit."55e

15040. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, ia berkata, "Makna it6'$tadalah kematian."S70

15041. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku d4rt bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkatq

'Makna itlthi 
^a"tah 

air (banjir)."57r

Ada juga yang berpendapat bahwa makna '"e$i adalah

kematian. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah:

15042. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

'. Yatrya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Minhal bin Khalifah menceritakan kepada karni, dari Al

Hajjaj, dari Al Hakam bin Min4 dari Aisyalu ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, '-pi i,'Uj[Ji "Topan itu adalah

kcmatian."572

Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/368).
Tafsir lbnu Mujahid @a1.342), As-suyuthi dalan Ad-Dwr Al Mantsur (3/519),

dinukil dari Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh. Asy-syaukani dalart Fath

Al Qadir (hal.612).
s7t fafsir tbnu Mujahid(hal.342),As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31519),

dinukil dari Abd bin Humaid dan Abu Asy-Syaikh, serta Asy-syaukani dalam

Fath Al Qadir (hal.612).
s72 Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/300), Al Hindi dalam Kanz Al 'Ummal

(2896), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511544).

569

570
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15043. Abbad bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia

berkata, rcr{ku bertanya kepada Atha', apakatr topan itu?" Ia

menj awab, "Kematian. "573

15044. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

bin Raja menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Atha', dari seseorang yang menceritakannya kepadanyq dari

Mujahid, ia berkata, "Topan adalah kematian."574

15045. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karri, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepada kami daxi AMutlatr bin Katsir, tentang firman Allah,

L6$i ?* efr *Maka Kami kirimkan kepada merelca

topan," ia berkata, "Dia adalah kematian-"

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', tentang

makna lafafu itft thi ia menj awab, "Kematian."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Maknanya adalatt

kematian."575

15046. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami, dari Minhal bin Khalifah,

dari Haiiaj, dari seorang laki-laki, dari Aisyatr, dari

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1544), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
uyun QDsl), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q/528), dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (3D49).
Mujahid dalanr tafsimya (342), AlBaghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1528),

abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qt'an Ql69), dan Ibnu Al Jauzi

dalamzadAl MasirQn4r.
Ibid.
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Rasulutlah SAW, ia berkata, *'o';,Jii'otki (Topan itu adatah

kcmatian)."s76

Ada yang berpendapat batrwa makna i$$i adalah

malapetaka dari Allah yang meliputi mereka. Orang yang

berpendapat seperti itu adalah,

15047. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan

kepada kami dari Qabus bin Abu Zlibyan, dari bapaknya

dari Ibnu Abbas, tentang makna firman Altah, 'r'* (Lfr
it(,thi "Mala l{ami kirimlcan kepada mereka iopon," dia

berkata, "Malapetaka dari Allah adalah it6$i." Kemudian

dia membacakan ayat, @ 'oh1 fi iy e lt$ ifi "Lalu

lrebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu

tcetit@ mereka sedang tidur."577 (Qs.Al Qalam [68]: 19)

Sebagian pakar batrasa Arab dari Basbrah menyatakan bahwa

'"e$i berasal dari aliran banjir bandang yang sangat dahsya!

sehingga mengakibatkan kematian yang sangat cepat.

Sebagian mereka berpendapat bahwa maknanya adalah hujan

lebat dan angin kencang.

Sebagian pakar nahwu Kufah mengatakan bahwa ir|thi
adalatr bentuk mashdar, seperti il*1i aan ir;"iii Tidak ada bentuk

jamaknya.

Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus Q1465) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al
Bari (81300).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1544), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3D52), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1528).

576

577



Torfsir-.ll;h:Ihnbari

sebagian atrli natrwu Bashrah berpendapat bahwa y'ata it,tfli
adalatr bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalatr ai0lhlt'

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku adalatt

pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, seperti yang diriwayatkan

oleh Abu Zlibyar,batrwa L($i paAah malapetaka dari Allatr yang

meliputi mereka. Lata/n ir(r)3i adalatr bentuk mashdar dari

ungkapan, ttti:* U:i4.irr ]:f 'fr.'JU sebagaimana dalam ungkapan

lain, 'ut2i, '& tu3''fu 'ji.'lika demikian, maka dapat dikatakan

bahwa yang meliputi mereka adalah hujan lebat. Mungkin juga

kematian yang sangat cePat.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hujan lebat terkadang

disebut topan adalah ungkapan Al Hasan bin Arfathah'578

'pir Lv? t'{}t'a ; Wyl i e}Li'}

" Di antara tanda-tanda lredalayatan

Angin kcncang dan toPan huian.'n7e

Diriwayatkan, "Angin kencang itu dengan topan hujan'"

Ungkapan Ar-Ra'i,

i's!$ ou:)st 6it ;-iu'r wts: kr','

57t

57t)

Yang benar, beliau adalah Husail bin ArfathalU seorang P€nyair zaman

Jahili),ah.
g"it;fir ini terdapat dalam At Wasathah Baina Al Mutanabbi wa Klruslrumihi

karr Al Jurjani (hal. 723), Lisan Al '.Arab,padalratathau'afa (4D724), dan Al
Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (3D52).

l|Ai sy 7'ai
"Di pagi hari, kctila unta yang baik itu,
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kita temulran lcchtatannya marnry menembus angin kencang yang

diiringi topan menahttkan. $80

Ucapan Abu An-Najm,

t:,;. i ;33 QU t:):t, tli'1 :t !*'i i
"Topan berlangsung lama, hinggo satu bulan,

dengan banyak gelombang dan cuaca dingin.'n8t

Para ahli tal$ril berbeda pendapat tentang makna latazh

"fi(r. Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah kutu yang

keluar dari gandum. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15048. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ya'qub Al Qurnrti, dari

Bait syair ini tenlapat dalam kitab Lisan Al 'Arab.

RiJryaygt yapg dlselutkan dalam kitab Lisan Al 'Arab syair tersebut berbunyi,

$rt<, t5i3l llt tl1 .,J. Dalam bait ini penyair menceritakan tentang unta.

tilrx ttsan,ll 'Arrt Gl453T.
futu Ll3 adalah U""tuf< jamrf. dari kata 

'zi!s,yangartinya kerja keras.

Kata rj.;lr adalah rasa takut
Nama penyair tersebut adalah tJbaid bin HushairU kwtyah-nya adalah Abu
Jandal. Ar-Ra'i (pengembala) adalatr gelamya' karena ia sering bercerita tentang

unta dan syaimya yang sangat indah ketika menyebutkan tentang sifat-sifat
unta. Beliau adalah penyair Islam yang sangat tangguh hingga setaraf antara

Jarir dan Farazdaq. Lihat biografinya dalam Al Aghani Q4ll68 dan setelahnya).

Bait syair ini terdapat dalam Diwan Abi An-Najm, disusun dalam bentuk syair

r aj az. Lthat Ad- D iw an (hd. 76).
Kata LiFJr adalah bentuk jamak dari kata '*ti.* V*gartinya satu gelombang

air hujari yang turun. Lrhat An-Nukat wa Al Uyun (3D52).
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Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
*l*ji adatah kutu yang keluar dari gandum'"s82

15049. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, makna

yang sama.

Ada yang berpendapat bahwa Jjjii adalatr *!i, yaitu

belalang kecil yang masih belum bersayap. Mereka yang

berpendapat sePerti itu adalah:

15050. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadakg dari Ati bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, ia berkata" ",fii adalah d.!i."st'

15051. Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hamad menceritakan kepada karri, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata'*$,.1ji

adatah $iii ."to
15052. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, *liiiadalah *t!i."ttt

Ibnu Abu Hatim dalam aBimya (5t1547), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

iaruit (ZlSz9), Ibnu Athiyyatr dalarr Al Muhurar Al waib (21444), dan Al
Mawardi dalan An-Nukot wa Al Uyun (3D52).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (st$qq, Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

iytn (3tzs2), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1528), dan Ibnu Al Jauzi

dalan Zad Al Mas ir (31249\.

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2t528) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al

Masir (3D49)
Abdun'azzaq dalam tafsimya (2/87) secara panjang lebar, dan Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Taruil Q1529\.

584
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15053. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, ia berkata,*ltii adalatr d.3Ji."stu

15054. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'ammar menceritakan kepada kami dari Qatadatr,
ia berkata, "g:,t)i adalah anak-anak belalang."587

15055. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ",fiiadalatr,r.lJi."tt

15056. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Qais, dari seseorang

yang menyebutkannya dari Ikrimah, ia berkata" "[*ii adala]r

anak-anak belalang."s8e

15057. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapak saya menceritakan kepada saya, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "l:,tt
adalah gfu)i.-sso

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1529),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31249), dan Abu Halyan dalam Al Bahr Al Muhith (5i l5l).
Abdun-azzaq dalam tafsirnya Ql87) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3t24e).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511546).
Al Bagharyi dalam Ma'alim At-Taruil Q1529) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3f249).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511046) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
MasirQD49).

5Et
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa Ji'iii adalatr kutu' Mereka

yang berpendapat seperti itu adalah:

15058. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman eitat, ',y$\i 
"Wi 

L6$i d;61,f,t, "Matra

Kami Hrimkan kcpada mereka topan, belalang, lafiu," ia
berkata" "sebagian orang mengira bahwa Jrii adalah

kufu.u59l

Sebagian berpendapat bahwa $iii adalatr binatang kecil

berwama hitam. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15059. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar, ia berkata: Aku mendengar Sa'id

bin Jubair dan Al Hasan berkata, .$;iiadalah binatang kecil

berwarna hitam."sP

Sebagian pakff batrasa Arab Bashratr menyatakan bahwa

makna kata .[iii menurut orang Arab adalatr o'U.ft, yaitu binatang

yang menyerupai. ulat. Bentuk tunggalnya adalatr seperti dalam

ungkapan z;iilar Oi iV "Ulat di atas sisa rakanan."Se3 $ii
adalah bentuk jarnak, bentuk tunggatnya u621a6 alii, yaitu binatang

kecil yang menyerupai ulat yang dimakan unta. Demikian menurut

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511047) dan Abu Ha1ryan dalam Al Bab Al
Muhith (5/lsl).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31252),Ibnu Athiy5rah doJram Al
Muhorro Al Wajiz Q/444), dan Abu Halryan dalan Al Bahr Al Muhith (5/l5l)'
Lihat Abu Ubaidah dalam Maiu Al Ar'm (1D26).

,91

5y2

593



SurahNHtaaf

berita yang sampai kepadaku, ymg dimaksud Al A'syi dalam syairnya

berikut ini,

"Suatu lcaum ingin mengobati ulat anak-anak mereka

Rantai yang mengikat dan pintu yang tertutup.'6ea

Al Farra berkata, "Aku tidak pernatr mendengar apa-apa

tentang itu. Jika tidak dalam bentuk jarnak maka bentuk tunggalnya

adalatr ;lrti, seperti |,ata *u dan fri.ses Jika iszr ftata) yang

mengandtrng makna jamak, maka bentuk 
-tunggalnya 

adalah efli .''

Sebagian mereka berpendapat batrwa fi, berasal dari
kumbang.

Berikut ini riwayat tentang beberapa perkara yang terjadi pada

kaum Fir'aun dan penyebabnya sehingga Allah menimpakan semua

itu kepada mereka:

15060. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Al
Mughiratr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ketika Musa

datang menghadap Fir'aun, ia berkat4 'Kirimkan bani Israil
bersamaku!' Akan tetapi Fir'aun tidak mau melakukannya,

maka Allah mengirimkan topan kepada merek4 yaitu hujan

lebat yang mengguyur mereka. Mereka takut kalau hujan

Bait ini disebutkan dalam kumpulan syair dari sebuatr syair panjang dengan
judul Min Mablagh Kisra, diucapkan Al A'syi kepada Kisra ketika Kisra akan
menjadikan mereka sebagai tawanan. Saat itu Al Harits bin Wa'lah ingin
memberikan hambasahaya berkulit hitam. Lihat I d-Diwan (hal. 56).
Ibnu Mandzur dalam Al-Lis an.

t:bi t:.tL ti-;l \u ; e'gf u ay u
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lebat itu adalatr siksaan, maka mereka berkata kepada Nabi

Musa, 'Berdoalah kepada Tuhanmu agar menghentikan hujan

ini, maka kami akan beriman kepadamu dan membiarkan

bani Israil pergi bersamamu'.

Nabi Musa pun berdoa kepada Tuhannya, akan tetapi mereka

tetap tidak mau beriman dan tidak mau membiarkan bani

Israil. Oleh karena itu, pada tatrun tersebut Allatl

menumbuhkan tumbuhan, buah-buahan, dan rerumputant

yang tidak pernatr tumbuh sebelumnya' Mereka berkata,

'Bukan ini yang kami inginkan!' Allatr lalu mengirimkan

belalang yang merusiak rerumputan. Ketika mereka melihat

pengarutrnya terhadap rerumputan, mereka sadar bahwa tidak

ada tanaman yang akan bertahan lamq maka mereka berkata,

'Wahai Musa, berdoalah kepada Tutranmu

menghentikan belalang itu dari kami, maka kami

beriman kepadarnu dan akan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu',

Nabi Musa lalu berdoa kepada Tuhannya, maka mereka pun

dilepaskan dari bencana belalang itu. Akan tetapi mereka

tetap tidak mau beriman dan tidak membiarkan bani Israil.

Mereka bertahan di dalam rumatr merek4 mereka berkat4

'Kami telah aman di dalam rumatr'.

Allah lalu mengirimkan kutu yang keluar dari dalam

gandum. Seseorang yang mengeluarkan sepuluh kantong

kulit berisi gandum ke penggilingan gandum, tidak mampu

menghasilkan walau hanya tiga qafizatr (nama jenis takaran)'

Mereka berkata 'Wahai Musq berdoalah kepada Tuhanmu

agar

akan
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agar menghilangkan kutu ini, maka kami akan beriman

kepadamu dan membiarkan bani Israil pergi bersamamu'.

Nabi Musa lalu berdoq maka Allah menghilangkan musibatr

kutu itu dari mereka. Akan tetapi mereka tetap tidak mau

membiarkan bani Israil.

Ketika Nabi Musa duduk di dekat Fir'aun, ia mendengar

suara katak, lalu ia berkata kepada Fir'aun, 'Apa yang kamu
dapati tentang ini'? Fir'aun menjawab, 'Mungkin ini adatah

tipu-daya'. Belum sampai petang hari, katak telatr menyebar

ke mana-mana, bahkan melompat ke leher seseorang. Ada di
antara mereka yang sedang berbicarq lalu katak melompat

masuk ke mulutnya. Mereka lalu berkata kepada Nabi Musa"

'Berdoalatr kepada Tuhanmu agar menghilangkan musibatr

katak ini dari kami, maka kami akan beriman kepadamu dan

membiarkan bani Israil pergi bersamamu'. Allah pun
* menghilangkan musibah katak itu dari mereka" akan tetapi

mereka tetap tidak mau beriman.

Allah kemudian mengirimkan daratr kepada mereka. Semua

air sumur dan sungai menjadi daratr. Batrkan di dalam

bejana-bejana mereka dapati banyak darah. Mereka lalu
melapor kepada Fir'aun, 'Kami ditimpa ujian darah, kami

tidak memiliki persediaan air minum'. Fir'aun berkata, 'Ia
telatr menyihinnu'. Mereka berkata, 'Dari mana ia menyihir
kami, di semua bejana kami yang ada hanya darah'. Mereka

lalu datang kepada Nabi Musa seraya berkatao 'Wahai Musa,

berdoalatr kepada Tuhanmu agar menghilangkan musibah
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daratr ini dari kami, maka kami akan beriman kepadamu dan

membiarkan bani Israil kepadamu''

Nabi Musa kemudian berdoa kepada Tuhannya. Allah pun

melepaskan mereka dari cobaan itu. Akan tetapi mereka tetap

tidak mau beriman dan tidak melepaskan bani Israil."5e6

15061. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Habaih Ar-

Razi menceritakan kepada kami dari Ya'qub Al Qummi, dari

Ja'far, dari Sa,id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

..Ketika mereka takut ditenggelamkan. Fir'aun berkata"

'wahai Musq berdoalah kepada Tutranmu agar melepaskan

kami dari hujan ini, maka kami akan beriman kepadamu'.',

Beliau lalu menyebutkan seperti kisatr yang disebutkan oleh

Ibnu Humaid dari Ya'qub.5e?

15062. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata,

..Kemudian Allah mengirimkan topan kepada mereka -
kaum Fir'aun-, yaitu hujan lebat, sehingga semua yang

mereka miliki tenggelam. Mereka pun berkata, 'wahai Musq

berdoalatr kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia melepaskan

kami dari musibatr ini. Kami akan beriman kepadamu dan

membiarkan bani Israil pergi bersamamu'. Allatr kemudian

melepaskarrmerekadarimusibalrifu,sehinggatanaman.
tanaman mereka tumbuh subur kembali. Mereka berkata,

'Betapa senangnya kami tidak ada hujan lebat''

5e6 Ibnu Katsir dalam tafsirnya(61376)'5' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1545)'
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Allah lalu mengirimkan belalang kepada mereka, yang

memakan hasil panen pertanian mereka. Mereka kemudian

memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhannya

supaya mereka dilepaskan dari musibah itu. Mereka berjanji
akan beriman kepadanya. Nabi Musa lalu berdo4 maka Allatr
melepaskan mereka dari musibah itu.

Hasil panen pertanian mereka bertahan dengan baik. Mereka

berkata, 'Untuk apa kamu beriman kepada Musa, hasil panen

pertanian kita mencukupi bagi kita.

Allah lalu mengirim kutu kepada mereka yang merusak lahan

pertanian mereka. Batrkan masuk ke pakaian dan kulit
mereka serta menggigit kulit mereka. Ada di antara mereka

yang makanmnya dipenuhi kutu dan ulat. Bahkan ada di
antara mereka yang membuat tiang tingg kemudian
memanjatnya agar tidak ada kutu yang bisa naik keatasny4

lalu ia meletakkan makanan di atasnya. Akan tetapi, ketika ia
naik ke atas, ia dapati makanannya dipenuhi kutu dan ulat.

Tidak ada musibatr yang menimpa mereka lebih datrsyat

daripada musibatr kutu ini. Itulah siksaan yang menimpa

mereka, sebagaimaan disebutkan Allah dalam Al Qur'an.
Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa

kepada Tuhannya, supaya musibah itu dijauhkan dari

mereka. Mereka berjanji akan beriman kepadanya. Akan
tetapi ketika musibatr itu diangkat dari merek4 mereka tetap

enggan wrtuk beriman. Allah lalu mengirimkan musibah

daratr kepada mereka.
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Ada seorang Israil dan orang Qibthi (Mesir) yang minum dari

air yang sama, akan tetapi tiba-tiba air minum orang Qibthi

itu berubatr menjadi daratr, sedangkan air minum orang Israil

tetap air. Ketika musibah itu semakin paxah, mereka meminta

kepada Nabi Musa agar mereka dilepaskan dari musibah itu.

Mereka berjanji akan beriman. Akan tetapi ketika musibatr

itudiangkatdarimerek4merekatetapengganberiman.
Itutah yang disebutkan Allatl dalam firman-Nya, 6KW'

@ <,;K..& $yQ$-11,fi ,uaro futlrala Kami hilanglran

adzabitudarimerelta,denganSerta-mertamerelrn
memungkiri (i ani inya)'." (Qs. Az-Zukhruf [43 ] : 5 0)

15063. Muharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'i-{efr
'"etht"Maka Kami kirimyan trepada mereka topan"'bahwa

Atlah mengirimkan air kepada mereka, hingga mereka berdiri

di atas air. Kemudian musibatr itu diangkat dari mereka.

Akan tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Kemudian

bumi mereka dijadikan subur, yang belum pernah sesubt[ itu

sebelumnya. Allah lalu mengirimkan belalang yang

memakan hasil pertanian mereka, kecuali hanya sedikit, akan

tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Allah lalu

mengirimkan kutu atau anak-anak belalang kepada mereka

yangmemakansisahasilpertanianmereka.Namunmereka

tetap tidak mau beriman. Allah lalu mengirimkan katak

kepada mereka. Katak-katak itu memasuki rumah merek4

mastrk ke bejan4 dan naik ke tempat tidur mereka. Namun

mereka tetap tidak mau beriman. Allah lalu mengirimkan
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darah kepada mereka. Jika ada di antara mereka yang ingin

minum, maka air berubah menjadi daratr. Allah berfirman,

,# gi17 "sebagai butdi yang jelas.uses

15064. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

{ran # e$;,;1it'di4(,'S1i,t't3',W13'o6ii #; (Yfr,

@ 4*q'V,gli;Ktt "Maka Kamt kirimhnn trepada

mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bulci
yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan

mereko adalah kaum yang berdosa." (Qs. Al A'raaf [7]: 133)

Ia berkata: Allatr mengirimkan air kepada mereka hingga

mereka berdiri di atas air. Lalu mereka memohon kepada

Nabi Musa agar berdoa kepada Ttrhannya, supaya musibatr

itu diangkat dari mereka. Namun mereka kembali melakukan

perbuatan jahat yang mereka laktrkan sebelumnya. Kemudian

bumi mereka menumbuhkan hasil pertanian yang mencukupi.

Allah lalu mengirimkan belalang kepada merek4 yang

memakan semua hasil pertanian dan buah-buahan milik
mereka. Kemudian mereka memohon kepada Nabi Musa

agar berdoa kepada Tuhannya supaya musibatr itu diangkat

dari mereka. Akan tetapi mereka kembali melakukan

perbuatan maksiat yang menyebabkan musibah itu
ditimpakan kepada mereka. Lalu Allah mengirimkan kutu

kepada merek4 yang terlihat jelas oleh mata kepala merek4
yang memakan sisa hasil pertanian mereka yang telah

5e8 Abdunazzaq dalam tafsirnya (2187).
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dimakan belalang. Kemudian mereka memohon kepada Nabi

Musa agar berdoa kepada Tuhannya. Nabi Musa lalu berdoa,

maka musibatr itu diangkat dari mereka. Akan tetapi mereka

kembali melalarkan perbuatan jatrat yang menyebabkan

musibatr itu datang.

Allah lalu mengirimkan katak-katak kepada mereka, hingga

memenuhi rumah dan bejana-bejana mereka. Kemudian

mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada

Tuhannya. Nabi Musa pun berdo4 sehingga musibah itu

diangkat dari mereka. Akan tetapi mereka kembali

melakukan perbuatan jahat yang menyebabkan malapetaka

itu diturunkan kepada mereka. Allah lalu mengirimkan daratr

kepada mereka, sehingga setiap air yang akan mereka minum

menjadi daratr. Bahkan disebutkan batrwa Fir'aun pernah

mengumpulkan dua orang; orang Israil dan or"lg Qibthi

(Mesir) untuk minum dari satu bejana. Air yang diminum

orang Israil tetap air, sedangkan air yang diminum orang

Qibthi (Mesir) berubatr menjadi darah. Mereka pun meminta

kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhannya. Nabi Musa

lalu berdoa, maka semua malapetaka yang menimpa mereka

menjadi sirna.

Diperlihatkan kepada mereka sembilan bukti dan pertanda;

masa kemarau berkepanjangan, kekurangan buatr-buahan,

serta diperlihatkan kepada mereka tangan dan tongkat Nabi

Musa.599

see Al Baghawi dalam Al Ma'alim At-Tanzil (21527 dan 528).
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15065. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, it|rhi i* &16 " Malra Kami kirimlcan

kcpada mereka topan," bahwa maksudnya adalatr hujan

lebat, sehingga mereka takut binasa, maka mereka datang

kepada Nabi Musa seraya berkat4 "Wahai, Musa berdoalah

kepada Tuhanmu untuk kami agar musibah ini diangkat dari

kami. Kami akan beriman kepadamu dan membiarkan bani

Israil pergi bersamamu." Nabi Musa lalu berdoa kepada

Tuhannya, maka hujan lebat itu pun berhenti.600 eilah
menumbuhkan hasil pertanian mereka dengan baik. Tanatr

mereka menjadi sangat subur. Mereka berkata, "Kami senang

karena hujan lebat tidak lagi turun. Itu karena kami telatr

meninggalkan agama kami. Kami tidak akan beriman

, -kepadamu dan kami tidak akan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu!"

Allah lalu mengirimkan belalang kepada mereka sehingga

buah-buahan dan hasil pertanian mereka menjadi binasa.

Mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu

untuk kami agar Dia melenyapkan musibatr belalang ini.

Kami akan beriman kepadamu dan membiarkan bani Israil

pergi bersamamu." Nabi Musa kemudian berdoa kepada

Tuhannya, maka musibah belalang itu diangkat dari mereka.

Masih tersisa sedikit hasil pertanian pada mereka. Mereka

@ Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam naskah manuskrip. Disandarkan
kepada Ad-Dur Al Mantsur (31521).
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berkata, "Masih tersisa hasil pertanian yang mencukupi bagi

kalni, maka kami tidak akan beriman kepadamu dan tidak

akan membiarkan bani Israil pergi bersamamu."

Allah lalu mengirimkan kutu kepada mereka, yang memakan

semua hasil pertanian yang tersisa. Mereka gelisatr dan

merasa akan binasa, maka mereka berkata" *Wahai Musa,

berdoalatr kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjauhkan

musibatr ini. Kami akan beriman kepadamu dan membiarkan

Bani Israil pergi bersamamu." Lalu Nabi Musa berdoa

kepada Tuhannya, musibah itu pun diangkat dari mereka.

Namun mereka berkata, *Kami tidak akan beriman

kepadamu dan tidak akan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu."

Allah lalu mengirimkan katak kepada mereka. Katak-katak

itu memenuhi rumatr mereka. Mereka sangat tersakiti dengan

musibah katak itu, musibatr yang belum pernah mereka

rasakan sebelumnya. Katak-katak itu masuk ke periuk nasi

merek4 merusak makanan mereka, dan memadamkan api

mereka. Mereka berkata, "Wahai Mus4 berdoalatr kepada

Tuhanmu untuk kami agar kami dilepaskan dari bencana

katak ini. Kami telatr merasakan bala dan siksaan. Kami akan

beriman kepadamu dan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu." Nabi Musa lalu berdoa kepada Tuhannya, maka

mereka dilepaskan dari musibatr katak. Namun mereka

berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu dan kami tidak

akan membiarkan bani Israil pergi bersamamu."
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Allatllalumengirimkanmusibatrdaratrkepadamereka,
sehingga semua yang akan mereka makan dan minum

berubahmenjadidaratr.Merekaberkata"'WahaiMusa'
berdoalahkepadaTrrhanmuuntukkamiagarDiamelepaskan

kami dari musibah daratr ini. Kami akan beriman kepadamu

danmembiarkanbanilsrailpergibersamamu.''NabiMusa
laluberdoakepadaTuhannya,makamusiba}rdaratritu
diangkatdarimereka.Merekaberkata,..wahaiMusakami
tidakakanberimankepadamudantidakakanmembiarkan
bani Israil Pergi bersamamu'"

Ifulahbukti.buktinyatayangturunsafudemisatuagar
menjadialasanbagiAllatruntukmenrrrunkanadzabkepada

mereka. Allah menurunkan adzab kepada mereka disebabkan

dosa-dosa yang telah mereka lakukan' Mereka

ditenggelamkan di dalam lautan'601

15066. Abdul Karim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibratrim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepadakami,iaberkata:AbuSa,admenceritakankepada
kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Beberapa

buktinyataditurunkankepadakaumFir'arrn;belalang,kufu,

katak, dan daratr. Itulah, ,# "p!' 'S'togoi bulcti yang

jelas,.Seseorangdarikalanganbanilsrailbersamaseseorang

darikaumFir,aunnaikperalru,seorangbanilsrailifu
menciduk air dengan tangannya, sedangkan seorang kaum

50r Imam As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3t520), dinukil dari Abu Al

Mundzir dan Ibnu euinuti.. Kami tidak menemukannya dalam Tafsir lbni Abi

Hatim dengan lafaztr sePerti ini'
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Fir,aun itu menciduk air dengan tangannya, kemudian

berubah menjadi daratr. seseorang yang berasal dali kaum

Fir,aun tidur, ia dikerumuni kutu dan katak hingga ia tidak

mamPu beralih Posisi.

DemikianlatryangmerekarasakanhinggaAll-ah
mewatryukan kepada Nabi Musa @ Si# Kt,orq, i 6
,Pergilah di malam hari dengan membmva lnmba'hamba'I{u

(bani Israil), lrarena sesungguhnya lramu selralian alcan

disusuli'." (Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 52)

15067. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika

Nabi Musa datang menghadap Fir'aun membawa risalatr,

Fir'aun tidak mau beriman dan tidak mau membiarkan bani

Israil pergi bersamanya, ia angkuh dan sombong' seraya

berkata, ce2\ku tidak akan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu!" Allah lalu mengirimkan topan kepada mereka,

yaittr hujan lebat, yang menerpa mereka sehingga mereka

hampirbinasa.Merekatidakdapatmelalcukanapa-apa.
Lantas mereka berkata "wahai Musa, berdoalah kepada

Tuhanmu untuk kami, terhadap apa yang telahdijanjikan

kepadamu. Jika musibatr ini diangkat dari kami maka kami

akan beriman kepadamu dan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu." Nabi Musa lalu berdoa kepada Allah, maka

musibatr hujan lebat itu diangkat dari mereka. Allatl

menumbuhkan hasil pertanian mereka dengan baik'
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Hujan itu telah menjadikan segala sesuatu di negeri mereka

menjadi hidup. Mereka berkata, "Demi Allah, kami sangat senang

diturunkan hujan seperti ini, hujan yang memberikan manfaat

kebaikan kepada kami. Kami tidak akan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu dan tidak akan beriman kepadamu wahai Musa."

Allah lalu mengirimkan musibatr belalang kepada mereka,

yang memakan seh:ruh hasil pertanian mereka. Belalang-belalang itu
mempercepat proses penghancurannya. Mereka berkat4 "Wahai

Musq berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia

menghilangkan musibah belalang ini dari kami. Kami akan beriman

kepadamu dan akan membiarkan bani Israil pergi bersamamu." Allah
lalu menghilangkan musibatr belalang itu dari mereka. Mereka

berkata, "Sisa hasil pertanian kami cr:kup bagi kami, maka kami tidak

akan meninggalkan agdma kami dan tidak akan beriman kepadamu.

Kami juga tidak akan membiarkan bani Israil pergi bersamamu."

Allah kemudian mengirimkan ;.l,iiitepada merek4 ;liii yaito

belalang yang tidak bersayap. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa

terhadap wabatr tersebut, mereka merasa takut, maka mereka datang

menghadap Nabi Musa seraya berkata, "Wahai Mus4 berdoalatr

kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia melepaskan kami dari musibah

ini. Kami tidak memiliki apa-apa lagi. Wabah itu telah memakan hasil

pertanian kami yang tersisa. Jika wabatr ini diangkat dari kami, maka

kami akan beriman kepadamu dan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu." Allah pun melepaskan mereka dari musibah itu. Akan
tetapi mereka mengingkari janji. Mereka berkat4 "Kami tidak akan

beriman kepadamu dan tidak akan membiarkan bani Israil pergi

bersamamu."
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Allah lalu mengirimkan katak kepada mereka, yang memenuhi

rumatr mereka. Semua makanan dan minuman berisi katak. Mereka

berkata, "Watrai Musq berdoalatr kepada Tuhanmu lntuk kami. Jika

siksaan ini diangkat dari kami maka kami akan beriman kepadamu

dan membiarkan bani Israil pergi bersamarllu." Allah lalu mengangkat

musibatr itu dari mereka, akan tetapi mereka tidak melaksanakan janji

mereka. Allah lalu menunurkan, ,L J4 dt?51'#(i<46i
131u, Wg $K'i\ 11 o &t*\i &68' @ L;{r- i ('vi},$.

@t 4*$ *Maka setelah Kami hilanglan adzab itu dari mereka

hingga batas waldu yang merekn sampai ftepadanya, tiba-tiba merefta

menginglrarinya. Kemudian Kami menghulatm mereka, maka Kami

tenggelarnkan mereka di laut disebabkan mereka mendustaknn ayat-

ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalailan ayat-

ayat Kamir'ru." (Qs. Al A'raaf [7]: 135-136)602

15068. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Tamilatl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin

Waqid menceritakan kepada kami dari Zalid, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Katak-katak itu adalatr katak

darat. Ketika Allah mengirimkannya kepada kaum Fit'aun,

katak-katak itu mendengarkan dan patutr. Katak-katak itu

meleta}il<an diri mereka dalam periuk yang sedang mendidih,

juga di tungku tempat memasak. Allah membalas ketaatan

mereka itu dengan dinginnya air."503

Kami tidak menemukan atsar ini dalam referensi kami, dan hanya terdapat

dalan Tsikh Ath-Thabari Qn$) serta atsar bani Israil' Lihat maknanya dalam

Perjanjian Lama, Keluaran, pasal 12, ayat 35-35.

runu euu Hatim dalam tafsirnya (5/15a8) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'
TaruilQl530).
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15069. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Musuh Allah itu -Fir'aun- 
kembali kepada kekufurannya

ketika para tukang sihir itu dikalahkan dan terikat. Fir'aun

hanya mau berada dalam kekufuran dan kejatratannya. Oleh

karena itu, Allatr menunjukkan bukti-bukti nyata kepadanya;

masa kemarau berkepanjangan, mengirimkan topan kepada

mereka, kemudian musibatr belalang, kemudian kutu,

kemudian katak, kemudian darah. Itulah ,# gi)'.'sebagai
buki yang jelas'. Allah mengirimkan topan kepada mereka,

yaitu air, air itu memenuhi seluruh permukaan bumi,

kemudian menjadi keruh, sehingga mereka tidak mampu

bertani dan melalarkan pekerjaan lain, hingga mereka

kelaparan.

Ketika musibah itu semakin parah, mereka berkata, "Wahai

Musa, berdoalatr kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia melepaskan

kami dari siksaan ini. Kami akan beriman kepadamu dan kami akan

membiarkan bani Israil pergi bersamannu." Nabi Musa lalu berdoa

kepada Tuhanny4 kemudian musibatr itu diangkat dari mereka.

Namun mereka tidak menepati janji mereka.

Allah lalu mengirimkan belalang kepada mereka. Belalang-

belalang itu memakan pepohonan {emikian menurut berita yang

sampai kepadaku- batrkan memakan paku pintu yang terbuat dari

besi, hingga rumatr tempat tinggal mereka roboh. Mereka lalu

mengucapkan kata-kata seperti yang pernatr mereka ucapkan, maka

Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, sehingga musibah itu diangkat

dari mereka. Akan tetapi mereka tetap tidak mau memenuhi janji yang

telah mereka ucapkan.
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Allalt lalu mengirimkan kutu kepada mereka. Disebutkan

kepadaku bahwa Nabi Musa diperintah agar berjalan ke bukit pasir,

kemudian memukulkan tongkatnya. Nabi Musa kemduian pergi ke

bukit pasir yang besar, ia memukulkan tongkatnya, maka kutu-kutu

keluar menuju mereka hingga memenuhi rumah dan makanan merek4

sehingga mereka tidak bisa tidur dan tenteram. Ketika itu membuat

mereka lelatr, mereka mengucapkan kata-kata yang pernah mereka

ucapkan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa berdoa kepada

Tuhannya, sehingga musibah itu diangkat dari mereka. Namun mereka

tetap tidak menepati janji yang telatr mereka ucapkan.

Allah kemudian mengirim katak kepada mereka, hingga

rumah, makanan, dan bejana mereka dipenuhi katak. Setiap orang

yang membuka pakaian, makanan, dan bejana, pasti akan menemukan

katak. Ketika musibah itu semakin parah, mereka mengucapkan kata-

kata yang pernatr mereka ucapkan kepada Nabi Musa, maka Nabi

Musa berdoa kepada Tuhannya, sehingga musibah itu diangkat dari

mereka. Akan tetapi merekatidak menepati janji.

Allah kemudian mengirimkan darah kepada mereka. Air
pengikut Fir'aun berubah menjadi daratr. Semua air sumur dan sungai

yang mereka jadikan sebagai air minum berubatr menjadi darah. Air
yang mereka ciduk dengan tangan mereka berubah menjadi darah.5oa

15070. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab Al

Qarutri, ada orang yang bercerita kepadanya bahwa seorang

n Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6D77\.
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wanita dari kalangan kaum Fir'aun menemui seorang wanita

dari bani Israit ketika mereka kehausan. Wanita dari kaum

Fir,aun itu berkata "Berikanlah air minummu kepadaku." Ia

lalu menganrbil air dengan tempatnya atau menyirarnkan air

dari tempat air yang terbuat dari kulit, akan tetapi ketika air

itu masuk ke dalam bejana, air itg berubaft menjadi dafatt.

Peristiwa itu terjadi selama tujuh hari.605

l5o7l. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, "Belalang-belalang telatr memakan hasil pertanian

dan tanaman mereka. Katak-katak jatuh ke atas tempat tidur

dan makanan mereka sedangkan darah ada di rumatr,

pakaian, air minum, dan makanan mereka'"605

15072. ...berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin
'*Katsir, dari Mujatrid, ia berkata' *Ketika sungai Nil

mengalirkan darah, orang-orang Israil tetap minum air bersih,

sedangkan kaum Fir'aun minum daratr, padahal mereka

sama-sarna minum dari satu bejana. Air yang akan diminum

orang Israil adatah air bersih, sedangkan air yang akan

diminrun kaum Fir'aun berubah menjadi daratr'-607

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql53O) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr

Al Muhith (5/l5l).
As-Suyuthi dalarr- Ad-Durr Al Mantsur (31521), dinukil dari Ibnu Abi syaibah,

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-Syaikh'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (lll549), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil (21530), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/151)'

605

@6

@7



Tatsir Ah:I'lwbui

15073. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar, ia berkata: Sa'id bin Jubair

menceritakan kepadaku: Ketika empat bukti-bukti yarlrg nyata

telah diperlihatkan kepada Fir'aun; tongkat" tangan,

kekurangan buah-buahan dan musim kemarau

berkepanjangan, Nabi Musa berkat4 *Wahai Tuhan, hamba-

Mu ini telatr angkuh di atas bumi, berbuat jahat kepadaku,

menyombongkan diri kepada-Mu, dan merasa lebih tinggi

dengan kaumnyq maka hukumlah hamba-Mu ini dengan

hukuman yang engkau jadikan sebagai bencana baginya dan

bagi katrmnya. Engkau jadikan sebagai pelajaran bagi

kaumku dan menjadi bukti bagi umat-umat setelahku."

Allah pun menunurkan topan kepada mereka; air. Rumah

orang-orang bani Israil dan orang-orang Qibthi (Mesir) berdekatan,

.tetapi hanya rumah orang-orang Qibthi yang dimasuki air, sehingga

mereka berdiri di atas air yang menenggelamkan mereka hingga batas

kerongkongan. Jika ada di antara mereka yang duduk maka ia pasti

tenggelam. Sementara ittr, air tidak masgk ke rumah bani Israil walau

setitik ptur, sehingga orang'orang Qibthi berkata, "Watrai Musq

berdoatatr kepada Ttrhanmu untuk kami dengan apa yang telatr

dijanjikan kepadamu. Jika musibah ini diangkat dari kami maka kami

akan beriman kepadamu dan membiarkan bani Israil

bersamamu."

Mereka membuat perjanjian dengan Nabi Musa. Musibatr

banjir itu ditimpakan kepada mereka pada hari Sabtu, dan mereka

mengalaminya selama tujuh hari, hingga ke hari Sabtu berikutnya.

Nabi Musa lalu berdoa kepada Tuhannya, maka bencara banjir itu

pergl
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diangkat dari mereka. Bumi mereka menjadi subur karena air itu.

Selama satu bulan mereka berada dalam keadaan aman. Kemudian

mereka kembali durhaka, mereka berkata, "Banjir itu hanya membawa

nikmat bagi kami, menyuburkan negeri kami. Kami sangat senang

dengan musibatr banjir itu."

-Seseorang 
berkata kepada Ibnu Abbas: Aku pernatr bertanya

kepada Ibnu Umar tentang topan, ia menjawab, uAku tidak tahu

apakah makna topan itu kematian atau banjir." Ibnu Abbas berkata,

"Apakah lbnu Umar tidak membaca surah Al 'Ankabuut ketika Allatr
menyebutkan tentang kaum Nabi Nuh, @ ;aJ, e-r St t^i'Jt16
'Malra mereka drtimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang
yang zhalim'. (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 14) Bagaimana menurutmu jika
mereka mati hingga ke masa orang-orang pada masa Nabi Musa

dengan empat bukti nyata setelatr topanT-" Nabi Musa berkata,

"Watrai Tuhan, sesungguhnya hamba-hamba-Mu telatr membatalkan

perjaniian-Mu serta melanggar janjiku, maka timpakanlatr hukuman

kepada mereka sebagai bencana dan sebagai pelajaran bagi kaumku,

serta sebagai bukti nyata bagi umat-umat setelah mereka."

Allah pun menurunkan belalang kepada mereka. Semua daun,

pohon, bunga dan buatr dimakan belalang-belalang itu, hingga tidak
ada yang tersisa. Jika semua yang hijau telatr musnah, belalang-

belalang itu memakan batang kuyo, batrkan memakan pintu-pintu dan

atap rumatr. Belalang-belalang itu dijadikan kelaparan dan tidak
pernatr kenyang. Akan tetapi,belalang-belalang itu tidak masuk ke

rumah bani Israil. Mereka berteriak kepada Nabi Musa seraya berkata,
*Wahai Musa, kali ini berdoalah kepada Tuhanmu untuk karni dengan

apa yang telah dijanjikan kepadamu. Jika musibah ini diangkat dari

kami maka kami akan beriman kepadamu dan membiarkan bani Israil



TotsitlttJr.f,Jhabali

pergi bersamamu." Mereka talu diberi perjanjian dengan Allatr. Nabi

Musa berdoa kepada Tuhannya, maka Allah melepaskan mereka dari

musibah belatang ihr setelatr mereka mengalaminya selama tujuh hari,

dari hari Sabtu ke hari Sabtu.

Kemudian dalam sahr bulan mereka berada dalam suasana

tenteram. Kemudian mereka kembali mendustakan dan mengingkari

perbuatan jatrat mereka. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, hamba-

hamba-Mu telatr membatalkan perjanjianlu, maka jatuhkanlatt

hukuman kepada mereka yang engkau jadikan sebagai bencana dan

sebagai pelajaran bagi kaumku, serta sebagai bukti nyata bagi umat-

umat setelalrku. Atlah lalu mengirimkan kutu kepada mereka.-

Abu Bakar berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair dan Al

Hasan berkata, "Disamping mereka terdapat bukit pasir yang terletak

di suatu perkampungan Mesir bernama 'Ain Syams. Nabi Musa

mendatangi btlkit pasir rtq kemudian memukulkan tongkatnya safir

kali putarlan, maka muncullatr kutu-kutu yang menyerang mereka,

yaitu binatang kecil berwama hitam. Kutu-kutu itu masuk ke rambut,

kulit, kelopak mata, dan atis mata mereka. Seakan-akan kutu-kutu itu

seperti penyakit campak bagi mereka. Mereka berteriak dan menjerit

kepada Nabi Musa, "Kami bertobat dan tidak akan mengulangi

perbuatan itu lagi. Berdoalah kepada Ttrhanmu untuk karni." Nabi

Musa lalu berdoa kepada Tuhanny4 maka Allah mengangkat musibatr

kutu itu dari mereka setelah menimpa mereka selama tujuh hari, dari

hari Sabtu ke hari Sabtu. Kemudian selama satu bulan mereka berada

dalam situasi aman. Kemudian mereka kembali dan berkata, "Kami

semakin yakin batrwa Musa itu adalatr tukang sihir, ia buat pasir

menjadi kutg. Demi keagungan Fir'aun, kami tidak akan mempercayai

dan mengikuti Musa unttrk selamanya."
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Mereka kembali kepada kedustaan dan pengingkaran mereka.

Oleh karena itu, Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan,

sesungguhnya hamba-hamba-Mu telah membatalkan perjanjianku,

maka jatuhkanlah hukuman terhadap merek4 yang engkau jadikan

sebagai bencana, sebagai pelajaran bagi kaumku, dan sebagai bukti

ny ata bagi umat-umat setelahku. "

Allah pun mengirim katak kepada mereka. Ada di antara

mereka yang sedang berbaring, lalu katak-katak menaiki tubuhnya,

hingga katak-katak itu menjadi tumpukan baginya maka ia tidak

mampu bergerak ke sisi lain. Jika ada yang membuka mulutnya, maka

pastilatr katak-katak itu memasuki mulutnya. Jika ada yang membuat

adonan kue, maka katak-katak itu pasti menghinggapinya. Jika ada

yang memasak, maka katak-katak itu memenuhi periuk. Mereka

disiksa dengan musibatr katak sebagai siksaan yang datrsyat. Mereka

kemudian mengadu kepada Nabi Musa seraya berkata" "Kali ini kami

bertoba{ dan tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi." Mereka

membuat perjanjian, maka Nabi Musa berdoa kepada Tutrannya,

sehingga Allah melepaskan mereka dari musibah itu setelah mereka

mengalaminya selama tujuh hari, dari hari Sabtu ke hari Sabtu.

Kemudian selama satu bulan mereka berada dalam keadaan tentram.

Tetapi mereka lalu kembali kepada kedustaan dan pengingkaran

mereka. Mereka berkata, "Telah jelas bagimu sihir Musa itu, ia
mampu mengubah debu menjadi binatang, dan bisa mendatangkan

katak-katak tanpa ada air."

Mereka menyakiti hati Nabi Mus4 maka dia berkata" "Wahai

Tutraru sestrngguhnya hamba-harnba-Mu telah membatalkan janji

denganktl maka tunurkanlah hukuman kepada mereka, yang engkau

jadikan sebagai hukuman bagi mereka, sebagai pelajaran bagi
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kaumku, dan sebagai bukti nyata bagi umat setelahku." Allatr pun

menguji mereka dengan daratr yang merusak kehidupan mereka. Ada

seorang bani Israil dan seorang Qibthi (Mesir) datang ke sungai Nil

untuk meminum airnya. Ketika orang Israil dan orang Mesir

mengambil air dari dalam sumur, ternyata air yang diambil oleh orang

Israil tetap air, sedangkan air yang diambil orang Qibthi berubatr

menjadi darah.6oE

15074. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata, tentang firman Allah, it|tht ?iC 
gfi

"Maka Kami Hrimlwn kcpada mereka topan," ia berkat4

"Maksudnya adatah kematian dan belalang' Belalang

memakan barang-barang, pakaian, dan paku pintu rumatr

mereka. Sedangkan J'liii adalah anak belalang yang belum

bersayap, sebagai musibah yang ditimpakan Allatr kepada

mereka setelah musibatr belalang. Sementara katak-katak

berjatu6an pada makanan dan minuman di rumah mereka.60e

Sebagian mereka berpendapat batrwa musibatr daratr yang

ditimpakan kepada mereka adalatr mimisan. Mereka yang berpendapat

demikian adalah:

15075. Ibnu Humai menceritakan kepada kami, ia berkata: Atrmad

bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

508 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Qtl92). Atsar rni termasuk yang dinukil

dari bani Israil. Lihat Perjanjian Lama, Keluaran, Pasal 7, ayat 14124. J]ugapasal

8,9, dan 10.
to'Abu ia'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'anQ/69 dan70)'
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Abi Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Zt*ralrr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Zud bin Aslam

menceritakan kepada kami, ia berkata, "[*ii adala]r kutu.

Sedangkan musibah daratr yang ditimpakan Allah kepada

mereka adalatr mimisan.6l0 Sementara itu, firman Allah, +l;
,# "Sebagai bulAi yang ielas," maknanya adalah tanda-

tanda dan bukti-bukti atas kebenaran kenabian Musa serta

kebenaran yang ia dakwakan itu secara nyata. Sebagiannya

diperlihatkan secara nyala. Sebagiannya mengiringi yang

lain, satu demi safu.

Ahli takwil yang berpendapat seperti yang kami sebutkan

adalah:

15076. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kalni, ia berkata: Mu'awiyah
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah,
'dari Ibnu Abbas, ia berkata, *Bukti-bukti nyata itu
diperlihatkan satu demi satu agar menjadi alasan bagi Allatr
untuk menunrnkan siksa kepada mereka. Allah menimpakan

adza;b kepada mereka atas dosa-dosa merek4 dengan

ditenggelamkan di dalam lautan."6l I

15077. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

tepa{ kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, ;41,
.# "sebagai buHi yang jelas," ia berkata" "Yang turun

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511549) dan Abu Halyan datam lI Bahr Al
Muhith (5/l5l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(5/1549).

6t0

6u
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satu demi satu agar menjadi alasan bagi Allah untuk

menunrnkan adzabkepada mereka' Mereka dihukum dengan

musibatrifu.sahrbuktidaribukti-buktiyangnyataituterjadi
pada mereka dari hari Sabtu ke hari Sabtu' Kemudian

diangkat dari mereka sglqn?- satu bulan' Allah berfirman'

c; $\;,' Gi \fi:{{ i' a'#}t ;+'6(
@- 4* 'Kimudian'Kami menghuhtm merelra' mal<a

Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan merelu

mendustalan tyat-ayat Kami dan mereka adalah orang'

orang yang melalailan ayat'nyat Kami ifz''" (Qs Al A'raaf

[7]: 136)6t2

r50Tg.IbnuHumaidmenceritakankepadakami,iaberkata:Salamah
menceritakankepadakami,iaberkata:Ibnulshaqberkata"
..Firman Allah,' ,# A', 'sebagai bubi yang ielas"

maksudnya adal;, bukti-bukti yang nyal? itu turun satu

demi satu, yang satu mengikuti yang lain'"613

Mujahid berkata, tentang makna tafaztt '# dalam riwayat

berikut ini:

l5oTg.AlHaritsmenceritakankepadaku,iaberkata:AbdulAziz
menceritakan kepada kami' ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada karni' ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkat4 tentang firman Allah' '# '/!'*Sebagai

As-Suyuthi dalanrAd'Dwr Al Mantsur (3t1?!'dinukil dari Ibnu Al Mundzir'

itv-ii,"*r,r a"r"t Fath At Qadir ./}ial' 613)' 4

6t2

613
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bukti yang jelas," ia berkata, "Bukti-bukti nyata yang

diketahui."6la

rakwil firman Altah: @ 4*q,$gli/K;t (retapi
mereka tetap menyombonghan diri dan mereha adalah kaum yang

berdosa)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

dikirimi bukti-bukti nyata itu bersikap angkuh dan sombong kepada

Allatt. Mereka tidak mau mempercayai Musa sebagai rasul-Nya dan

tidak mau mengikuti senumnya. Mereka menyombongkan diri kepada

Allah. 3-"* (3 Lj,(S 'Dan mereka adalah kaum yang berdosa'.

Mereka adalah kaum yang melakukan perbuatan yang dibenci Allah,
seperti bermaksiat, fasik, durhaka, dan melawan."

{t{ro

4, ",1 fr ; 6i'"i"$';)i t% LIK -;?: t*
@'*;;y:e

+ q, e: 6 A -rF. ilu f;i #$16;

Kami tidak menemukan atso detgan makna seperti ini dalam referensi kami.
Disebutlon oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D53), Al.Qurthubi
dalam taftirnya QDTI) dari Mujatrid, ia berkata, "Firman-Nya, # artinya
tanda-tanda s€rta bukti-bukti yang jelas dan nyaa.
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,,D an kctiko mqeky ditimtra a&ab (y orn1 tehh diter onsl<nrr

i/0[i nselo pmberla* 'Hailvftt{fl, nolwril,anlah unatk

lcamilr4"d"Tutwvrwdengm(pantaraart)l<enabian
yarlg a*"*"i Ntah adL padasisimfl" Seslngguhny a iil<n

i*" darymenghitff.gLo,r o,dzah iar dm padal<,nn; pdsti

lwni 
"lr,l,, 

fuimtort l@eadfrnu dffi al<ur l<o'flrri biarl<art bani

Israil fxe1gibqs&trfrnt' -"

(Qs Al A'raaf [7]: f34)

Trkrvil frmen Allah: {X.36iit ,ifi|g.4f;j.y-Hi#'*y:
'+;;yi-<-^;-{- X 6n "6;it'*l' e e*K i 3'! 2

ier"m pun bahota, oHai Mwa, nohoa*oilah untuk kami hepada

Tuhannadangn[perantaraanJkenabian'n'.gdihetahuiAllahada
padasirarrlr. full,,tggtrtnya iit@ *{,rn. da4 ncnghilutgkan odzab

itu dan pna klrlrri, Pasti kot,i o*a" bcrinun kcpdamu dan akan

kami biukur, fud IsrailPeryi benananu'n)

Abu Je,fer berkete: Allah berfirman, ..Ketika adzab

ditimpakan k€pada mereka ketika siksa ditunrnkan kepada mereka,

dan murka Allah rclah layak terhadap m€reka"

Paraahlitakwitberbedapend4att€ntangadzabyang
diberitahukm Allah ditimpakan kepada mereka

sebagian berp€rdapat bahrva adzab ier adalah wabatr penyakit.

Mereka yang b€rPp,ndapat seperti itu adalah:

l5OE0. Ibnu Humaid meirceritaton kepada kami, ia berkata: Ya'qub

AlQummimenceritakankepadakmidariJa'farbinAl
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Mughiratr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, *Nabi Musa

memerintahkan kaumnya yang terdiri dari bani Israil. Setelatr

kaum Fir'aun menerima lima btrkti-bukti nyata, topan dan

bukti lain yang disebutkan Allah dalam ayat ini, akan tetapi

mereka tetap tidak mau beriman dan tidak mau membiarkan

bani Israil pergi bersama Nabi Mus4 Nabi Musa berkata

kepada bani Israil, 'setiap orang dari kamu agar

menyembelih kambing, kemudian meletakkan telapak

tangannya ke darah kambing itu, kemudian menempelkannya

di pintu rumahnya'. Seorang Qibthi (Mesir) lalu berkata

kepada bani Israil, 'Mengapa kamu menempelkan daratr

karnbing itu ke pintu rumahmu'? Mereka menjawab, 'Allatt
akan menurunkan adzu;b kepada kami, namun kami akan

selamat, sedangkan kamu akan binasa'. Orang Qibthi itu
berkata, 'Tuhan akan mengetatrui kamu dengan tanda-tanda

: ini'? Mereka menjawab, 'Demikianlatr nabi kami
memerintahkan kepada kami'. Pada waktu pagi, kaum

Fir'aun yang terkena adzab sebanyak tujuh puluh ribu orang,

maka pada waktu petang hari tidak ada yang mampu

memakamkan. Pada saat itu Fir'atrn berkata, A_ 6(15 6 '6
3+ + 'Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada

Tuhanmu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui

Ailah ada pada sisimu',yaitu wabatr penyakit. G AK J
'J!;;L7r4"J;113i|;"1!f)i'srtungguhnya jika

lramu dopat menghilangkan adzab rtu pada kami, pasti kami

akan beriman kepadamu dan akan lami biarkan bani Israil
perg, bersarnamu'. Nabi Musa lalu berdoa kepada Tuhannya,

kemudian adzz;b itu dihilangkan dari mereka. Fir'aun lalu



TafsirAh:I'habui

memenuhi janjinya, ia berkata kepada Nabi Musa, 'Pergilatr

bersama bani Israil kemanapun engiau 6"rr.,615

15081. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Habawaih

Ar-Razi menceritakan kepada kami dan Abu Daud dari

Ya'qub, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair 
-Habawaih 

berkata

dari Ibnu Abbas- tentang makna fuman Allah, AK :;
?)1 137 *Srtungguhrrya jikn komu dapat menghilangkan

adzab itu dan pada knmi," ia berkata' "Wabah penyakit'"616

15082. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang makna firman AllalL t')iyntuadzab'6r7

15083. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, makna yang sama dengannya

15084. Bisyr bin Mu'adz menceritakan ke@akq ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkaa: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang makna firman Allah, t3
;Jf i* lii,i4 "Maka setelah Kotti hilanglan adzab iu
dari mereka"'bahwa maksud ka,a frlt adz'ab'6rg

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1550).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1550) dan Al Itlawardi dalam An-Nukat wa

Al UwrQDss).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uyun (3D53)-

6t5

6t6

6t7

6lt
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15085. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadatr,

tentang makna firman Allah, ?.li 4'661 "Dan t@tit@

mereka ditimpa adzab (yang telah diterangkan itu)," ia

berkat4 "Maksudnya adalatr adrab."6re

15086. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata,

tentang makna fimran Allah, ?.li # e;lXt "Dan t@tilu

mereka ditimpa adzab (yang telah diterangkon itu)," bahwa

malrna korra. ?)i adalah adzab yang ditimpakan Allah kepada

merek4 yang terdiri dalam bentuk belalang, kutu, dan

lainnya Semua itu membuat mereka berjanji, tetapi

kemudian mereka ingkar janji.62o

.sebelumnya 
telatr kami jelaskan makna ka,a ?)i lengkap

d*g beberapa argumentasinya, sehingga tidak perlu diulang.62l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara

dua pendapat tentang masalatr ini adalah pendapat yang mengatakan

bahwa Allah memberitahukan tentang Fir'aun dan kaumny4 bahwa

ketika adzab dan murka Allah ditimpakan kepada merek4 mereka

merasa tah$ maka mereka menghadap Nabi Musa mau berdoa

kepada Tuhannya supaya adzab itu dihilangkan dari mereka. Mungkin

srlja adzab itu adalah topan, belalang, kuttr, katak, dan daratr, karena

semua itu adalah adz:rb bagi mereka. Mungkin irya adzab itu addah

Abdlrrazaq dalam tafsirnya (AE7).
Ibnu Al Janzi dalam Zad Al Masir GnsD.
tritra1 t"fth surah Al Baqarah ayat 59.

619

6p
6ll
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wabah penyakit. Allah tidak memberitatnrkan kepada kita tentang itu.

Juga tidak ada hadits shahih dari Rasulullah yang dapat kita terima

untuk menjelaskan tentang itu.

Pendapat yang benar, kita katakan seperti yang difirmankan

Alla6, |li # '{r g; "Dan t@titw mereka ditimpa adzab (yang

telah diterangkan itu)," bahwa kita tidak boleh melewati batasan itu

kecuali ada penjelasan yang dapat diterima di kalangan ahli takwil.

Ketika adzab dan murka Allah telatr layak mereka terima, Allah

berfimraru 3"+ +q.6$36 A ,;"Alj6"Mereka berkata, 'Hai

Musa, mohonftanlah untuk ftami kcpada Tuhanmu dengan

(perantaraan) kcnabian yang dilretahui Allah ada pada sisimu'."

Seperti yang telatr dititatrkan dan diperintatrkan Allah kepadamu.

Kami telah menjelaskan makna 3iji sebelumnya'

Firman Allah, ?)i g eiK .j"srtungguhnva iika kamu

dapat menghilangkan adzab itu dan pada kami," maknanya idalah,

jika engkau mampu menghilangkan adzab yang sedang menimpa

kami. in "6,:; "Pasti kami apan beriman lcpadamu." Serta

mempercayai apa yang engkau bawa dan engkau serukan. Kami pasti

mengalui bahwa semua itu memang risalatrmu. 4 Zfr |j;fii
';;1y*Oon akan pami biarkan bani Israil pergt bersamamu' " Kami

akan membiarkan bani Israil pergi bersamamu. Kami tidak akan

melarang mereka untuk pergi kemanapun mereka mau-

coc
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p, rsyij,g. i,F {t?)I ;F (*'z- ffi
@63q

"Mdl@ setclahKarnihilangl<arl dzab itu dsri mrlrel<n
hinggabatas wakU ydrrg mqel<a sanpaikepadonya, tiba.

tiba mrr:el<a menginglorhry a.r,

(Qs Al A'raaf [7]: 135)

Takwil fiman Allah: e ,# dL d\ ,eii (i<'u (5
@ 63G F 'it 

i.j;g.1*to*a ,irtoi Kami hitanskan adzab itu dari
mereka hingga batas wahta yang mereha sampai hepadanya, tiba-
tiba mereka mengingkarinya)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, .,Musa lalu berdoa
kepada Tuhannya, lalu doanya itu diperkenankan. Ketika Allatl
menghilangkatad"ab yang telah ditimpakan kepada mereka #i tlt
l;$.&'Hingga batas wafuu yang mereka sampai kcpadanya'. Agar
mereka merasakan adzab pada hari-hari mereka yang telatr dijadikan
Allah untuk merekq masa hidup hingga kematian mereka. itiK;_$fsy
"Tiba-tiba mereka mengingkarinya," namun tiba-tiba mereka
membatalkan perjanjian yang telatr mereka lakukan kepada Tuhan
mereka, juga kepada Musa. Mereka kembali kepada kekufuran dan
kesesatan mereka

Ahli talc\ilil ada yang berpendapat seperti yang telatr kami
uraikan, di antara mereka adalah:

15087. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

-

-
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, _dari

Mujahid, tentang makna firman Allah, &$. i ,# dL

"Hingga batas waWu yang mereka sampai kcpadanya"'

beberapa hari yang telatr ditent,kan dari hari-hari mereka.622

15088. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang serupa

15089. Musa bin Hangr menceritakan kepadakr4 ia berkata: Amr bin

Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman

Arlah,'r;K;-i $yij,$. i,F {L ?)i'# \a< 1 c'i
uMaka setelah l(ami hilanglcan adzab iru doi merela hingga

batas waldu yong merelra sampai kcpadanya, tiba-tiba

mereka mengingkarirq/a," bahwa makzudnya -adalah

perjanjian yang telatr diberikan kepada mere-!+ yaitu ketika

Allah berfirman, ',#\ Itft Ju, \'fi 3;Ji "Dan

sesungguhtrya Kami telah menghuhtm @ir'aun dan)

kaumnya dengan (mendatangkan) -musim kcmarau yang

panjang," yuito k"luprrurr, itbk ;ilA 9(3\ ',i ,8";
"Dan kehtrangan buoh-buahan' suPaya mereka mengambil

pelaiuan.'$B

ccc

6n
6A

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1551).

As-suynthi d^lamAd'Du'r. Al Mantsur (31526)'
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ljt'- :, W_6, VK#l Ai,z ;+{,11 ;L(5r$
@e*r;;

"Kenudian Kani rnengl\ulilrn nweliu,, mal@ Kami
tengelaml,an mqekf, dilaut disebabl<ilrr msela

menhrctalcan ayat ayat Kami ilmr riweka adalah orarrg.
orang yang melaloilrart ayat.o,yatKani itn."

(Qs Al A'raaf [7]: 136)

Takwit firman Allah: l;rK'i\Ai A ;it{,8 &.{n:6
@ q!16 q;$L4, WP,(Kemudian Kami menghuhum rnereka,

maha Kami tenggelanlcan mcreka di laut disebabhan mereka

mendustahan ayal*yat Kami dan mereka adalah otang<rtang yang
melalaikan ayat-ayat Kami itu)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirrran, "Ketika mereka

melanggar janji merek4 ;?* (iE 'Kemudian Kami menghuhtm

mereka', kami menang terhadap mereka dengan menjatuhkan

pembalasan Kami kepada mereka 
-yaitu 

siksaan Allah-. '#rrt
'Maka Kami tenggelamkan mereka', di lautan." Sebagaimana

ungkapan Dzu Ar-Ranrmah:

i\}t:ye A'*r;U t:i'\s ,! G-:,:L-6

"Suoo petir dan kcgelapan malam seakan-akan
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Lautan yang berkata asing di tepiannya Roma.'624

Juga sebagaimana ungkapan seorang penyair,

'Jr it;.3r ,rk1" t" ,.'
"seperti gelombang air tinggi yang semakin meninggi.'625

W)L,VK -ftL "oitrbabpan mereka mendustapnn ayat-ayat

Kami.,, Dia berkata, "Kami menimpakan berbagai musibah itu kepada

merek4 karena mereka mendustakan hujjatr-hujjah dan tanda-tanda

yang telah Kami perlihatkan kepada mereka." 4*q;$\U)"Dan
merelrn adalah orang-orang yang melalaiftan ayat-gyat Kami itu."

Dia berkata "Sebelum Kami menjatutrkan adz,;b itu kepada merek4

mereka lupa bafuwa siksa itu pasti akan menimpa mereka." Huruf fta'

dan alif padalafazh 13 adalah Hnayah terhadap penyebutan tentang

siksaan. Jika ada yang berpendapat bahwa itu adalah kinayah terhadap

al ayat Oukti-bukti yang jelas), maka penakwilannya adalah, "Mereka

menolak bukti-bukti yang jelas. Penolakan itu membuat mereka lalai,

karena membuat mereka tidak mau menerimanya."

Ada kelompok yang mengatakan bahwa # berasal dari

kataffii,dalam U""t* kalimat l*i zl;i'* ,,;4-',i; * ,yi' ,y
tvfi "seseorang melalaikan sesuatu."

Bait ini disebutkan dalan Diwan Dzi Ar-Ramnaft, kumpulan syair yang

panjang karyanya. Al fulat dan al yammu adalah lautan. Ad-duia adalah

icegelapan. iqathan adalah ar-rathanah yang artinya berbicara dengan bahasa

asing dan Romawi. Lthat Ad-Diwan (hal.477)'
Syair ini dimuat dalam Diwan At Ajiai. Makna kata al badzikh adalatr tinggi.

Ada juga yang mengatakan bukit yang tinggi. Saqahu al yaryryu artinya

semakin- UertamUatr. Lih?t Ad-Diwan Qral.326). Disebutkan juga dalam Majaz

Al Qur' m karya Abu Ubaidah (l 1227).
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6.ii 1rfi <.;,1"'i4 13( o$i'tf;i G;lJ

7i iF S:ili 43 L:f tS qogg,ii q$;
,Ly5 -r;i# 6ft |fr;rirp 4 k ;;t,

611'113\4t13
"Dan Kami pusalcalran lnpada l,awr. y ottg tclah diti'rr.das

if;.t, tregui-rlegefibagiflrr Thrwr hmi dmbagiarl Baratnya
yarJg telnhKanibqiberl<ah padmrya. Dm tclah

senpurnalah pulcatam Tulwnrrur yangbaik (sebagai iarrii
unrl.tkbanilsr:aildisebabl<ar.l<esabmanmseka.DanKani
hancurl<m aQa yang tclah dibuat Fir'aun dan l<aurrvrya dmt

apa ymg tclah ilihangun ranrrel<l."

(Qs. Al A'raaf lll: 137)

Talrnil lirmsn Altah: 61r^f3- 13( O-51 ;fii GlV
7, {F 4i q, utr {5 v.Kfr ,ir qg; eifi 324'
6^ A;1jt4 6,f$i -r;j'# <,W, (,F i':fi,5 Yi,h {-L
@ fr"" Komi pusahakan *rpodo kaum yang telah ditindas itu,

negeri-negeri bagian Timur bumi dan bagian Baratnya yang telah

Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan

Tuhanmu yang boik [sebagai janjiJ untuk bani Israil disebabhan

kesabaron mereko- Dan Kami hancurkon apa yang telah dibuat

Fir'aan dan kaunnya dan apa yang telah dibangun mereka)
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami berikan kepada

kaum yang ditindas oleh Fir'aun dan kaumnya dengan menyembelih

anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan wanita-wanita mereka

hidup. Memperlakgkan mereka semaunya dan memperbudak mereka.

Itulah kaum bani Israil 'b.fri a)4' 'Bagian Timur bumi,'adalah

nageri Syam dan belahan Timurnya. W KA $i li3r41'2'oo"
bagian Baratnya yang telah Kami beri berkah padanya', kebaikan di

tempat itu Kami jadikan langgeng dan kekal abadi untuk para

penghuninya. Allatr mengucapkan kata gtls 'Kami pusakakan'

karena Allah mewariskan itu kepada bani Israil, dengan

membinasakan para penguasa zhalim di tempat itu."

Para atrli takwil yang berpendapat seperti kami tentang firman

Allah, l4FJ5 ,-b-i'fi 1).r' "Dan bagian Baratnya yang telah

Kami beri berkah padanya, " diantaranya adalatr:

15090. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Israil, dari Furat Al

Qaz-zaz, dari Al Hasan, tentang firman Allah, iil,i G;U

WKF. 6i t4r4r3,.b.*i 3)n' <.;;'i:t V( OJi
"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu,

negeri-negeri bagian Timur bumi dan bagian Baratnya yang

telah Kami beri berkah padanya," ia berkata, "Maksudnya

adalatr negeri Syam."625

15091. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Israil

memberitakan kepada kami dari Fgrat N Qaz'z.az' ia berkata:

626 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1551), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3D54), dan Ibnu Asakir dalam tariklrnya (lR3).
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Aku mendengar Al Hasan berkata. Kemudian beliau
menyebutkan redaksi yang serupa. 627

15092. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: eubaishah
menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Furat Al eazzaz,
dari Al Hasan, tentang makna lafa^,,,Negeri-negeri bagian
Timur bumi dan bagian Baratnya yang telah Kami beri
berkah padanya," ia berkata, "Bumi Syarnf2s

15093. Bisyr bin Mu'a& menceritakan kepada kalni, ia berkata:
Yazl.d bin Zurai' menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
A[ah, '6ir1^;3- $( O-ii i;;i G;*,,Dan Kami
pusalakan kcpada kaum yang telah ditindas itu," bafitwa
mereka adalatr bani Israil. Sedangkan ayat, ,,-*i 3)4'
W Kji ,lt qrC;; ,,Negeri-negeri bagian Timur bumi
dan bagian Baratnya yang telah Kami beri berkah
padanya,- adalah bumi Syam.62e

15094. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 3f*
W K;5. ,lt qrC;; ,-i2!fi ,,Negeri-negeri bagian Timur
bumi dan bagian Baratnya yang telah Kami beri berkah
pafurqta," ia mengatakan: Bumi yang diberkati, yaitu
Syam.630

Abdurrazzaq dalanr tafsimya ("8 8).
suSan Ats-Tsauri dalam tafsinnya (hd. I 13) dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya
Qt88).
Abdurazzaq dalam tafsirnya @87).
Ibid.

6n
6U

6iE)

630
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Sebagian pakar batrasa Arab menyatakan batrwa lafazh 3)4'
L4r43 ,;Xi berharakat lasrah karena menempati poisisi nashab.

Maknanya adalah, 'Kami pusakakan kepada kaum yang ditindas di

belahan Timur dan Barat bumi."

Lafazh GjV menempati posisi kalimat W gt .ji rnut"

kalimat seperti itu tidak mengandung makna apapun, karena bani

Israil hanya ditindas pada masa Fir'aun dan kaumnya. Sedangkan

Fir'aun hanya berkuasa di Mesir. Oleh sebab itq kalimat seperti itu

tidak boleh diucapkan. Demikian juga dengan mereka yang berkata,

.'Mereka orang-orang yang ditindas di belatran Timur dan Barat

bumi."

Jika ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah belahan

Timur dan Barat Mesir, maka pengertian seperti itu sangat jauh dari

pengertian kalimat dalam ayat dan telatr keluar dari pendapat-pendapat

para pakar takwil dan ulama tafsir.

Firman-Nya, $).lii 1,$ Uf {5"Dan telah sempurnalah

perlrataan Tuhanmu yang baik (sebagai ianii)l' maksudnya adalah,

janji Allah telah terpenuhi terhadap bani Israil dengan sempgma.

Seperti yang telah Dia janjikan kepada mereka, akan memberikan

kekuasaan kepada mereka di bumi dan menolong mereka terhadap

musuh mereka, yaitu Fir'aun. Sedangkan 83ii4; !.9"Perl<ataan

Tuhanmu yang baik (sebagai ianji),'adalatr sebagaimana disebutkan

dalam firman-Nya, 'fiI?J {J'1i1r.3 ,6i( e '\;LtI_\ 6.ii:F"d1 4 $i
CLlF"'clfr 6itGr,i)il,81i a=l ;3"; @ a,fi '#3 q
@ 4i:#- $lL 11 i, "Dan Kami hendak memberi parunia

trepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak

menjadilran mereka pemimpin dan meniadikan merekn orang'orang
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yang mewarisi (bumi). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di
muka bumi dan akan l(ami perlihatkan kepada Fir,aun dan Haman
beserta tentaranya apa yang selalu mereka Htawatirlcan dari mereka

r'r2." (Qs. Al Qashash [28] : 5-6).

Para atrli takwil berpendapat seperti yang telatr kami nyatakan,

di antara mereka adalah:

15095. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kalni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

:h#L 7, & SSii 63ii o;; a:f ,r:S ,,Dan tetah

sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janjl
untuk bani Israil," bahwa maksudnya adalah kemenangan

kaum Nabi Musa terhadap Fir'aun" dan meqiadikan mereka

berkuasa atas sebagian bumi yang telatr diberikan Allatr
kepada mereka.63l

15096. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr" ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, makna yang sama dengannya.

Adapun firman Allah, ,f,'j3 -tfj,.U 6(Y (i;3
"Dan Kami honcwkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya,"
ia mengatakan: Kami membinasakan bangunan dan pertanian yang

telah dibangun oleh Fir'arm.

Firman-Nya, 5$; ljLL l7j *Oan apa yang telah
dibangun mereko," ia mengatakan: Bangunan-bangunan dan istana-

63r Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1551).
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istana yang telah mereka hiasi. Semua itu kami keluarkan dan kami

hancurkan.

Makna kata ta'risy telah kami jelaskan sebelumnya, lengkap

dengan argumentasinya.

Ada beberapa ahli takwil yang memberikan penakwilan seperti

yang telah kami sebutkan, di antara mereka adalatr:

15097. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang makna firman Allatr, 6b;-13\4lt't"Dan
apa yang telah dibangun mereka," ia berkata, "Yaitu yang

telah mereka bangun. "632

15098. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 5t^,r" "Yang

telah dibangun mereka," bahwa maksudnya adalah rumatr

dan tempat tinggal mereka yang banyak. Pohon kurma

mereka tidak diberi kayu penyangga.633

15099. Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

Hudzaifatr menceritakan kepada kami,

ia

ia

berkata: Abu

berkata: Syibl

Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (1D27),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511552),Ibnu Athiyyah dalam Al Muharru Al Wajiz Q/447), dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (3/253).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511552), Abu Ja'far An-Nuhhas dalarn Ma'ani
Al Qur'an Ql73), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Q1533), dan Al
Qurthubi dalam tafsirnya (71272).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang serupa dengannya.

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat ini.

Mayoritas masyarakat Hijaz dan Irak membacanya dengan

huruf ra'berharakat kasrah (rll, Sedangkan Ashim bin Abu An-

Najud membacanya dengan huruf ra'berharakat dhammah.

Abu Ja'far berkata: Kedua qira'at ini merupakan dua bahasa

yang masyhur di katangan Arab.63a Kata ini berasal dari 'rj;;- Af
Afr Jika demikian maka kedua qira'at ini sama-sama benar, karena

maknanya sama dan dikenal umum dalam bahasa Arab. Demikian

juga dengan kata ;i, lit u digunakan dalam bentuk kata yang

mentrnjukkan masa yang akan datang, maka terkadang huruf 'ain

dapat dibaca berharakat dhammah. Terkadang juga dibaca berharakat

knsrah. Akan tetapi bacaan yang lebih aktr sukai adalatr dengan htlruf

ra'berharal<at kosrah 5i;r:, karena lebih masyhur di kalangan

umum dan lebih sering dibaca demikiarU serta lebih slwhih di antara

dua bahasa tersebut.

{t{to

*t Abu Bakar dan Ibnu Amir membacanya ya'rusyun dengan huruf ra'berharakat
dhammah. Sedangkan ahli qira'at )'ang lain membacanya dengan huruf ra'
berharakat kasrah.Lih^t At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab 'Oal. 93).
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)*1 iF|,;Ka- r ; & \ifr1 ;J1'J_.$L-,;*,V€'

T;'*LJu"fu:{, g roY-6,FA ;' ;g-1}6";i3

@"k
"Dorrr Kami seber:arlg!'an bani Isl,":ail l<e sebetang lautan iau

nala setclah mqela sarnpailnpado suagrtl<f,u1n yarrg tetaP

rnanyanbahbqhalamerel<a,banilstailbqlcata,'HailvIusa,
hntlah unhtkt<fini sebuah Atlrm (bqlwla) sebagaimana

mq ela mrlrrqurry ai beb et ap a airmt (b qhala)'' lvlTtsa

mmjawab, 'sesungguhny alurru, ini adalah l<mn yang

dnok merryetalwi (sifot'sitat Tuhan)' ."

(Qs. Al A'raaf [7]: 138)

Takwil firman Allah: 
"i i9 Vt ';5 'J2*1L'i;;,qtL,i

T;'SjL3("ta:, I K (lLTi'Sa ;#-1jg";13,,u1 iF |'ii<x-

@ 'tfr @an Kami seberangkan bani Israil ke seberang lautan

itu, maka setelah rnereka sampai kepada suatu kaum yang tetap

menyembah berhala mcreha, hani lsrail berhata, uHai Musa,

buatlah untuk hami sebuah tuhan [berhalal sebagaimma mereka

mempunyai beberapa tuhan [berhalaJ.' Musa meniawab,

,,sesungguhnya kanu ini adalah haun yang fidah mengetahui

[sdat-sifat TuhanJ.D)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Telah kami

seberangkan bani Israil melewati lautan. Setelatr kami perlihatkan

kepada mereka bukti-bukti nyata dan pelajaran yang mereka lihat

terjadi di tangan Musa. Akan tetapi semua itu tidak dapat menegur
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mereka. Semua pelajaran dan penjelasan itu tidak dapat memberikan

nasihat kepada mereka, sehingga meskipun mereka telatr melihat

berbagai bukti-bukti, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang

pantas diucapkan untuk binatang. Ketika mereka melewati ,; &
4 d iF lt;i<;-"Kepada tuy lmum yang tetap menyembah

berhala mereko," mereka berkata, U $;f "Buatlah untuk lcami,"

walrai Musq (Ty"Sebuah tuhan (berhala)," yang akan kami sembah

dan kami jadikan sebagai tuhan.

Padahal, ibadah tidak layak dilakukan kepada selain Allatr

Yang Matra Esa dan Kuasa.

Nabi Musa berkata" "Wahai kaum, sesungguhnya kamu adalah

kaurn yang tidak mengerti keagungan Allah dan tidak mengetahui

hak-Nya terhadap kamu. Kamu juga tidak mengetatrui bahwa tidak

boleh beribadatr kepada sesuatu selain Allah. Dialah Allah yang

memiliki langrt dan buni.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij tentang itu:

15100. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakq tentang firman Allah, 'VV ;:;n ',y-.$Lt*,V€t

4 ,,tA iF lt;*:S- # i9 
uDan Kami seberangkan bani

Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai

kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala merelca,"

Ibnu Juraij berkata: Ayat, )!3 ,d ib "Yang tetap

menyembah berhala mereka," maksudnya adalatr berhala-

berhata lembu. Ketika muncul patung anak lembu milik

Samiri, mereka meftNa patung itu mirip berhala mereka yang

berbentuk lembu. Itu adalatr awal masalatr patung anak
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rembu. ';'teT;''JC1136 U:; { K(,)LT1 Sl;J5-1}6
uBani lsrail berlata, 'Hai Musa- Buatlah untuk kami sebuah

tuhan (berlnta) sebagaimona merelra mempunyai beberapa

tuhan (berhala)'. Musa meniawab, 'sesungguhnya kamu ini

adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)'' "

Ada yang berpendapat bahwa kaum yang tetap menyembatr

berhala, yang disebutkan Allah dalam ayat ini, adalatr kaum yang

berasal dari Lakhm. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

l5l0l. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Abbas bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami dari Abu Al Awwam, dari Qatadah, tentang firman

Allah, 4 ,r*l iE l';i{3- $ i9 $16*uo*o setetah meretra

sampai kepafu suatu kaum yang tetap menyembah berhala

mereka,,i iaberkata, "Mereka berasal dari kawasan Lakhm."

Ada yang berpendapat batrwa mereka adalah orang-orang

Kan'an yang diperintatrkan kepadaNabi Musa agar diperangi'635

15102. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Zrrhi, batrwa Abu Waqid Al-Laitsi

berkata, ..Kad pergi bersama Rasulullatr menuju Hunain,

lalu kami melewati sebuah pohon rindang. Aku berkata,

'Wahai nabi utusan Allah, jadikanlatr pohon ini sebagai

tempat gantungan bagi kami sebagaimana orang-orang kafir

memiliki pohon tempat gantungan!' Orang-orang memang

u'5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1553)'
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kafir menggantungkan senjata mereka di pohon rindang.

Mereka melakukan ritual di sekelilingnya. Rasulullatr lalu

berkata, 'Allau Akbar! Ini seperti ucapan bani Israil l<epada

Nabi Musa, ill; { 6 QLii Sl ;,S-'Buattah untuk

lrami sebuah tuhan sebagaimana mereka mempunyai

beberapa tuhan'. Sungguh, kamu akan melahtkan kebiasaan

or ang- or ang s e b elum*ur. "63 
6

15103. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari Az-Zrilrri, dari Sinan bin Abi
Sinan, dari Waqid Al-Laitsi, ia berkata, "Kami pergi bersama

Rasulullah menuju Hunain, lalu kami melewati pohon

rindang. Kami berkata, 'Wahai Nabi utusan Allah, buatlah

pohon ini sebagai tempat gantungan bagi kami'." Ia

menyebutkan kisatr yang sama seperti kisatr tadi.637

15104. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dai Az-Zuhi, dari

Sinan bin Abi Sinan, dari Abu Waqid Al Laitsi, dari

Rasulullatr, dengan kisah yang serupa.

Ahmad dalam musnadnya (51218) dan Ath-Thabrani dalan Al Kabir (3D75).
Abdurrazzaq dalam mushann afrry a (207 63).

636

637
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15105. [Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata]:638 Ibnu

shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Laits

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aqil menceritakan

kepadaku dari Ibnu syihab, ia berkata: Sinan bin Abi Sinan

Ad-Dili menceritakan kepadaku dari Abu waqid Al-Laitsi,

bahwa mereka pergi dari Makkah menuju Hunain bersama

Rasulullah. Ia berkata, "orang-orang kafir memiliki pohon

rindang tempat mereka melakukan ritual dan

menggantungkan senjata. Pohon itu bernama Dzat Anwath.

Kami melewati pohon hijau yang sangat rindang. Lalu kami

berkata .wahai Rasulullah, buatkanlatr Dzat Anwath untuk

karni'. Rasulullah menjawab, 'Demi yang jiwaht berada di

tangan-Nya, sungguh lamu telah mengucaplran kalimat yang

pernah diucaplcan kaum Musa kepadanya, 
'l:.tt6 

&'A 6A
fA:; { (K'Buatlah untukkami sebuah tuhan sebagaimana

mereka memlrunyai beberapa tuhan'' Musa meniav'ab; 'FL
/ rr-t- *a
oit{r'. lt 'sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak

mengetalrui (sifat-sifat Tulan)'. Itulah perbuatan mereka,

sungguhkanuakanmengihltikcbiasaanorcmg.orang
sebelum lcam'.'639

c{tc

Kalimat dalam lcunmg tidak tcrdapat dalm naskah manuskrip. soud bi
disebutkan dalam kita6 tafsir dcngin penelitian yang salcsama. Al Allamah

f"f*mua Syakir membcrikan komentar, *tidak terdapat dalam qranyslaip dan

cetakannya:" Al Mutsanna telatr menceritakan kepada kani, ia berkat4 "Dan

Abu Ja'far belum mengetahui Abu Shalih."

Ahmad dalam musnadnya (5t218), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (l7Dl'), dan

Al Haitsami dalam Maima' Az-Zawa'idQnq'
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6j3- 13K1 \bfi ei1:ji ir*iy
"S esunggulwry a mer elca itu ol<frr. dihananlcan l<ep u c ay amt

yang diarutnya dmt dl<flr.batal apo yarlg selalu merela
l@ial,ar..'

(Qr. Al A'raaf [7]: 139)

Takrril firman A[ah: 6]3- V(V,W)t$(,'fJ i.{*it
@ (Sr"rrngguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan

yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Ini adalatr pemberitatruan dari Allah
tentang kalimat yang diucapkan kepada Nabi Musa, tentang bani Israil

ftaumnya). Allah berfirman menceritakan tentang ucapan Nabi Musa

kepada mereka, "Sesungguhnya mereka adalatr kaum yang menetap

menyegnbatr berhala-berhala itu. Sungguh, Allah pasti akan

membinasakan perbuatan dan kerusakan yang mereka lakukan.

Mereka pasti akan merasakan kerugian dengan menerima adzab yarrg

datrsyat. 6j3-llgl3t t'Dan akan batal apa yang selalu mereka

kcrjakan'. Ritual ibadatr yang mereka lalcukan kepada berhala-berhala

itu adalah perbuatan batil; tidak mendatangkan manfaat ketika

keputusan Allah telatr datang kepada mereka, dan tidak ada yang

dapat menolak murka Allah yang ditimpakan kepada mereka. Tidak

ada yang dapat menyelamatkan mereka dari adzab-Nya jika ia
menyiksa mereka dengan adzab pada Hari Kiamat kelak. Mengandung

makna sesuatu yang belum terjadi."

Ada ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang telatr

kami utarakan, di antara mereka adalah:
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15106. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaktr, i;
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amr bin Hamad menceritakan kepada karni, mereka berdua

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang makna firman Allah, d,3 -i 6 'i? ;'$L it
"sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan

yang dianutnya," bahwa Allatt membinasakan apa yang

mereka lakukan.flo

15107. Al Mutsanna menceritakan kepadalq ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali bin Thalhatr, dari Ibnu

Abbas, tentang makna firman Allah, *'i e 'i X* it
"sesunggulmya merela itu akan dihancurkan lcepercayaan

yang dianutnya," bahwa artinya kenrgian.fll

15108. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, *.'i (t ';Z ;*';f i:y"sesungguhnya

mereka itu akan dihancurkan kcpercayaan yong dianutnya,"

ia berkata, "Mereka dibuat merugi. Y$"'di dan ffi
mengandung makna yang sama." Kemudian ia membaca

ayat, 6#-'):1- tilft Savo y.'i Cjii il giW y i g'ii i{ *it " s e sungguhnya

mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya

m Abu Utaidah cE/lan Maiu Al Qar'm Of227),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(5/1553), Abu Ja'far An-Nuhhas dalan, Ma'ani Al Qar'an Qnr, Al Mawardi
dalam An-Nuktt wa Al Uyun Ansr, dan Ibnu Athiyyah dalan Al Muhuro Al
VajizQla\.

6'rr Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (51553).
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dan alan batal apa yang selalu merekn kerialan'" la

berkata, "semuanya mengandung safu makna'" Seperti 3;b

e) aaaht,':P '& "Maha Pengasih dan Penyayang'"

Orang-orang Arab mengataknL A .''!1 tot*g yang

sengszra pasti merugi) adatah 
'# itli (orang yang

sengsara pasti hancw).@2

oro

'?13fi6Y:4it;'Ate
@ <a*;s:*

"Tvfusd rnetfawab, 'Pa/'rttlcah akru mencoti afiwn unfltk

l<ffiw yangietan dmi pana Nlah, padahalDidlah var'g

t*lah melebihlcart l<anw atas segala Nunat' 

"'
(Qr. Al Nraaf [7]: 140)

Talrwil firman Allah: 'e H)5t fi$31?,;; fi'tr;36

@ <ui1i(Musa meniawab, 'tPatutkah aku mcncari tuhan untuk

kamu yang selain dari pada Allah' padahal Dialah yang telah

melebihkan kamu atas segala umal")

AbuJa,farberkata:Allahberfirmanmenceritakankisah
Nabi Musa, "Musa berkata kepada kaumnya' 'Apakah pantas jika aku

mencari tuhan selain Attah dan aku jadikan sebagai sesembahan yang

*' Ibtd.
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kamu sembatl, sedangkan Allahlah yang telatr menciptakanmu dan

melebihkanmu terhadap alam ?;amdn kanru? Pantaskatr aku

menjadikan sesembahan yang tidak mendatangkan manfaat bagimu

dan tidak pula mampu menimbulkan mudharat bagimu, kemudian

kamu menyembatrnya, dan kamu tinggatkan penyembatlan terhadap

Dia yang telah melebilrkanmu atas segala makhluk? Sungguh,

perbuatan karru ini adalatr tindakan bodoh'."

coc

'rtli;('&. -Hjr\ OF; J);,2.

, l./ -)z ./.*e)
"Darr (insarlah lwi boni Isail) , l<etillo Kcrni

menyelanatlcon kfiruu dmri (Fir' anri dfirJ l<MruYya, yang

mengadzab l<nrw ilmgon dz& yorr.g sarJgat iahat, yaitrrt

mselq mentlruwh onak anak lelakirnu dfrrr mefl$iarlwn

hiit"p wanita.wanitartu. Dart pada yarrg dsnikion iAt
cobaan yorlrybesot dmi Tuhomrru'"

(Qr. Al Nraaf [7]: 141)

rakwil fimen Allah:'P6jt5- Of?- J); i; ?i$1b
'fi,., i 56 HS a;'{i,ci6;;3i'€{g t';t$!-irtlill':;
@ ry (Dan [kgatlah hai bani IsrailJ, ketiha Kami

menyelamatkan kamu dari [Fir'aunJ dan kaumnya, yang

i,{$
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mengadzab kamu dengan adzab yang sangat jahat, yailu mereka

membunuh anah-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-
wanitamu Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari
Tuhanmu)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman tentang orang-orang

Yahudi bani Israil yang ada pada saat Rasulullah Hijratr, "Ingatlah
ucapan yang pemah kamu ucapkan kepada Musa setelah kamu

melihat bukti-bukti yang nyata dan banyaknya pelajaran berharga

yang telah Aku berikan kepadamu. Banyak pertolongan yang telah

Aku berikan kepadamu. Ingatlah ketika Kami menyelamatkanmu dari

Fir'aun dan kaumnya yang berada dalam kekafiran kepada Allah.

Vlaiil -4" 'H;r4 "Yang mengadzab kamu dengan adzab yang
sangat jahat, " ia berkatar'Fir'aun dan kaumnya telatr melakukan

siksaan yang paling jelek dan kejatratan kepadamu." Sebelumnya telah

kami jelaskan dalam kitab ini tentang jeleknya siksaan yang telah

mereka lakukan kepada bani Israil.e3

'€{6 'o}ijt- "Mereka membunuh anak-anak lelakimu,"
maksudnya adalatr membunuh anak laki-laki mereka. 6FS)
{;q "Dan membiarkan hidup wanita-wanitamu," maksudnya

adalah membiarkan anak-anak perempuan tetap hidup. 5( rL:it 6j
ry 'fft 2i *Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar

dari Tuhanmu." Maksudnya adalah, dalam siksaan yang dilakukan

Fir'aun dan kaumnya terhadapmu itu terdapat ujian dan karunia yang

agung dari Allah untukmu.

ooo

fl3 Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat4g.



Tdsil,.Al/r.:Il,u,tpgd

=ye4-e*,; ; d4 l",i3,x'-ti{31t';f4S;tv46S&;$;iiii $i$Li'
-r .l - e

,i, arig OtF *3.e;3gt4^t:tr <i5&9 Cre

c.^;x$-&{;U53
,DarltelahKarrijanjil<ml<epafuMrrsc(menbqil,art

T aurat) sesudah bqlatu walr.rirt tigo prdruh malrrn6 dmt

Karnisenpurrralconfimiahrr.,/.ffilituilmgarlsepulah
(nlatrrrnioSr), "r"t* 

lrrrnpurnalah ru,al*u yml,g tclah

ditenai<,art Tt;/rrmruvyo empd euh'h rrrr'olorlrt' Danbqlau
lvhtsala:padrsoudtrutyoyaitrHorrav'Gortil<mtldhaku

d"t*r, (mrlnfinlpin) t@mttcu,, dorlt Wboikilah' dnn

ian1fil,/rlh l<mw mensilailti ialfi onmg' fr *ng y ang

menrbualerusal<an'!

(Qr. Al A'raaf l?lz t{Zl

Talrwit fimen Auah: $,-Qi*1i'{4 4afr 6;;ELii
'-^14 A;5 --i5 LV {o'fr ti"n r*'tioniikan kepada Musa

[numberihan TauratJ sesudah berlala wofut tiga puluh malam' dan

Kani sempu.rnakan imlah "'ota'n 
ita dcngan sepuluh [malam

lagil, truha sempurnalah waWu yang tcloh ditentakan Tuhannya

empat puluh n alarr.)

Abu Jarfar berkate: Allah berfirmm"'I(ami janjikan kepada

Musa untuk bermunajat kepadamu selama tiga Puluh malam'"

Adayangberpendapatbahwainradatahtigapulrrhmalam

dihitung sejak Dztrl Qa'dah'
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*, q#; "Dan Komi sempurnakan iumlah malam itu

dengan sepuluh (malam lagt)." Dia berkata" "Kami sempurnakan tiga

puluh malam itu dengan sepuluh malam rurtuk melengkapi empat

puluh malam."

Ada yang berpendapat batrwa sepuluh malam yang melengkapi

empat puluh malam itu adalatr sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Mereka

yang berpendapat seperti itu adalah:

15109. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Laits, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, /." q!#t ''i5 <oiS 6;; W5;
"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan

Taurat) sesudah berlalu waWu tiga ptluh malam, dan Kami

sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam

lagt)," ia berkata, "Bulan Dzul Qa'datr dan sepuluh hari bulan

Dzul Hijjah."644

15110. [Ibnu Waki menceritakan kepada kami],s5 ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang

firman Auah, ;,_tit*1;414 4S 6;;EL5: "Dan tetah

Kami janjikan lcepada Musa (memberikan Taurat) sesudah

berlalu waldu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan

jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagt)," ia berkata

Abdurrazzaq dalam taftirnya (2189),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1556),

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21536), dan Al Mawardi dalam tafsirnya
(sDs6).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam naskah manuskrip. Kami temukan
dalam naskah manuslcrip lain.
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..Bulan Dzul Qa'datr dan sepuhfi hari bulan Dzul Hijjatt.

Dalam masalatr ini terdapat perbedaan pendapat'"s6

l51ll. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ''14 4rfr 6;;Wi; "Dan

telah Kami janiikan kcpada Musa (metnberiltan Taurat)

sesudah berlalu wabu tiga puluh rmalam, " bahwa maksudnya

adalah bulan Dzul Qa'datr dan sepuluh hari bulan Dzul

Hiiiah. Itulah firman Allah, U 4;545 &1i3 *uo*o

sempurnalah wawu yang telah ditentukan Tuhannya empat

pttuhmalam."ilT

l5ll2. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Mu,tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami dari bapaknya, ia berkate "Hadhrami menyatakan

bahwa tiga pulutr hari yang dijanjikan Tutran kepada Musa

adalah bulan Dzul Qa',dah dan sepuluh hari bulan Dzul

Hljjah yang disempurnakan Allah menjadi empat puluh

hari.'548

l5l13. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkat4 tentang firman Allalt U 6t$ 6;i|Lii
"Dan tetah Korti ianiikan kerydo Musa (memberikan

ff Lihat auar.trdli.t7 Lihat asotrdi.il Ibnu Abu Hatim dalanr tafsimya (5/1557).
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Tattrat) sesudah berlalu woldu tiga puluh malam," ia

berkate *Itu adalah bulan Dzul Qa'datr. Sedangkan, q;*t;

,21 'Oan lfumi sempurttalwn iumlah malam itu dengan

iepuluh (malam lagr)', adalah sepuluh hari bulan Dzul

Hljjah." Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata: Dengan

redaksi yang serupa dengannYa."&e

15114. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkat4 tentang firman Allah, '{4 4S 6;}Wi;
*" qt31; "Dan telah Kami ianiikan kcpada Musa

imemberikan Taurat) sesudah berlalu waldu tiga puluh

malam, dan Kami sem?rurnakan jumlah malam itu dengan

sepuluh (malam lagr)," ia berkata *Itu adalatr bulan Dzul

- Qa'dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah'"5s0

15115. [Al Harits menceritakan kepadaku],65t ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Masruq, tentang firman

Allah, ;,'"q*1; " Dan Kami sempttrnakan iumlah malam

rtu d.eigan septluh (malam lagr)," ba6wa maksudnya adalatt

sepuluh hari bulan Dztil Hijjah.652

Abu Ja'far An-Nuhhas d,/lam Ma'ani Al Qw'ot Qnq dfr lbnu Katsir dalam

tafsirnya (6Rtl).
Ibid.
Kalimat dalam kunrng tidak terdapat dalam manuskrip, narlun kami temukan

dalammanuskiP lain.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5/1556) dan AI Mawardi dalam A*Nukat wa

Al Uwt Qf256).

il9

610

55t

652
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l5l16. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, tentang finnan Allah, LL e
dj'Maka sempurnalah waHu yang telah ditentukan

Tuhannya," ia berkata, "Maka sempurnalah empat pulutt

malam waktu yang telah ditentukan Tuhannya."553

l5l17. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Nabi Musa berkata

kepada Harun (saudarany$, ($3 ,6 a 6fi"Gontikanlah
aht dalam (memimpin) kaumh4 dan perbaikilah." Makna

perbaikan adalatr jangan membiarkan mereka menyembatr

patung anak lembu.65a

Firman Allah, e-t;Xl W '& {j *Da, 
ianganlah kamu

mengihtti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Dia berkata,

"Janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang merusak di atas

permukaan bumi dengan perbuatan maksiat kepada Tuhan mereka.

Jangan membanhr mereka dalam perbuatan maksiat kepada Tuhan

mereka. Akan tetapi ikutilah jalan orang-orang yang taat kepada

Tuhan mereka. Itulah perjanjian Allah kepada Musa setelatr Fir'aun

dibinasakan dan kaum Nabi Musa diselamatkan darinya. Demikian

menurut pendapat para ularna."655

Mereka yang berpendapat demikian adalah:

Tidak kami t€mukan dalam referensi yang ada pada kami.
Tidak kami temukan dalam referensi yang ada pada kami.
Ibnu Athiyyah dalam lt Mtthmo Al Waiiz Q1450), Al Qurthubi dalart
tafsirnya Qn77), dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/595), dinukil
dariAbuAlMm&ir.

653

6{
555
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l5l18. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juaij, tentang firman

Allah, 'i6 ${('t;i Wii "Dan telah Kami janiitran

lrepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waWu

tiga puluh tnalam," al ayah.Ia berkata, "Semua ifu setelah

masalatr dengan Fir'aun selesai, atau sebelum peristiwa bukit

Trusina. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari lautan

dan menenggelamkan Fir'aun serta para pengikutnya, dan

menyelamatkan mereka hingga ke bumi yang suci. Kemudian

Allah menurunkan Manna dansalwa kepada mereka.

Setelatr itu Allah memerintahkan Nabi Musa agar menemui-

Nya. Ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Tuhannya, ia

mengangkat Hanur sebagai penggantinya memimpin

. kaumnya. Nabi Musa berjanji kepada mereka batrwa ia akan

kembali menemui mereka selarna tiga puluh malam. Itulatl

janji dari Nabi Musq bukan perintah kepadanya untuk

berjanji demikian. Kemudian Nabi Musa pergi menemui

Tuhannya. Ketika telah sempurna tiga puluh malam lamany4

Samiri (musuh Allah) berkata, 'Musa tidak akan datang lagi

menemui kamu. Yang baik kamu lalorkan adalah menyembatr

tuhan yang kamu sembatr!' Harun pun berseru kepada

mereka, 'lJangoo lakukan itu, lihatlatr malam dan hari kamu

ini, Musa pasti akan datang. Jika ia tidak datang maka

talq*anlah apa yang ingin kamu lalolkan'. Mereka

menjawab, 'Yd. Pada pagi harinya, mereka tidak melihat

Nabi Musa datang. Samiri kembali mengucapkan kata-kata

yang telah ia ucapkan kemarin. Allah menyempumakan

i
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masanyamenjadiseputuhhari,makasempurnala}rwaktu
yang telah ditetapkan Tuhannya menjadi empat puluh malam

lamanya. Hartrn kembali berseru kepada mereka. Akan tetapi

hari itu mereka juga tidak melihat kedatangan Nabi Musa.

Harun berkata, "Jika ia tidak datang maka lakukanlah apa

yanginglnkamulakukarr'.KemudianSamiridatarrguntuk
yangketigakalinyaiamengucapkankata-katasepertiyang

telahiaucapkansebelrrnnya.Harunpunkembaliberseru
kepada mereka agil menunggu. Ketika mereka tidak melihat

kedatangan Nabi Musa..'656

15119. Al Qasim berkata: Al Hasan berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Bakar bin Abdullah Al Hadzali

menceritakan kepadakq ia berkata: samiri datang menemui

Haru ketika Nabi Musa pergi, ia berkata, ..Walrai nabi

utusan AllalL pada saat kami pergr meninggalkan. orang-

oftmgqbthi(Mesir),kamimeminjamperhiasanemasmilik
merekaOrang.orangyangadabersamamutergesa.gesa
menjual dan menggunakan perhiasan ihr, padahal itu adalah

pinjaman &ri Fir'aun dan kaunnya. Sedangkan mereka telatr

meninggal duniq maka kita harus mengembalikannya kepada

mereka Kami tidak tahu, munglin jika Musa saudaramu

datang ia memiliki suatu pendapa! apakah dijadikan sebagai

kgrban sehingga dimakan oleh api, atau diberikan kepada

orang{rang falcir miskin, tidak rrntuk orang-orang kaya?,,

ffi Terlihat jelas ada kalimat yang hilang dalam teks ini. Kami tidak berhasil

;;;ri-"r .|afi nask;h i**l"ip y"rry-ada pada kami' Demikian juga

e;t, o"rf6 y-g t"f"n dicetak. Ka;ni tidalc menem,kan arso ini dalant

referensi Yang ada Pada kami.
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Harun berkata, "Ya, pendapatnu ifu benar." Lalu ia

memerintahkan seseorang untuk berseru, "Barangsiapa

memiliki perhiasan milik kaum Fir'aun, maka ia hendaknya

membawanya kepada kami." Mereka pun menyerahkannya'

Harun berkata, "Wahai Samiri, engkau lebih berhak untuk

menguns ini, karena engkau memiliki simpanan." Samiri

lalu mengambilnya. Ia adalah musuh Allah yang sangat jahat'

Ia seorang tukang patrat, maka ia membentuk perhiasan emas

itu menjadi patung anak lembu. Kemudian ia lemparkan ke

dalam mulut patung anak lembu itu debu bekas genggaman

kuda malaikat Jibril yang pernah ia lihat di lautan, sehingga

patung anak lembu itu dapat bersuar4 akan tetapi hanya satu

kali. Samiri kemudian berkata kepada bani Israil, "Musa

telatr pergi lebih dari tiga puluh malam untuk mencari ini,

@ 6;f &j'At ;3;Syi3L 'Initah ruhanmu dan ruhan

t Mnsa, tetapi Musa tetah lupa'." (Qs. Thaatraa [20]: 88)' Ia

juga berkate "sesungguhnya Musa telatr melupakan

Tuhannya.'6s7

cttc

4y pt -a; 6 36,:^!r'l;?s $";. 6 I 5;$i
Sfr fr6"j3 eg,# JyPr #;,{i 6 36

6, Kami tidalc menemukan alsar ini dalam referensi yang ada pada kami.
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-t$,"t* ei'Ft,U' dG [3)$3J, tg 6,W

@ 5:*5i fxw 4y& -^*, 36 
.e6

"Dmt tul<alaMilsa ddaw untltk (rrwwiat dengan Kani)
pada waka ydr.gtclahKcrri tenfii<mt dmtTuhm telah

berliman oang4ng) l<erynfiuya, bql<at'alah lvhtsa" 'Y a

Tuharicu, nompalikmiah (itii Ensl<ail) l<epadal<u agat alcu

dap at melihat l<epafu Eryfu nu'' Tul:uznr b uf lnnan 
" 

Kamtt

sel<ali.l<nli tidaks(mgg1p tpelihnt.I(u, tnpi lilwtlah l'7- bukit

iar, mal<n iikf, i1r"r4 ili tempatnyo (sebagai sedial<ala)

niscayal<mw daw nelilwt l(u', . Tfrl<ala Tulwrmya

rnenanpaklcnn diy'- le4nn gwung iab diiadil<nrny o

gutwr.g itu l*'luhdn ilm lvhrs;a Pm iafiih Pingsart'

iol* setclahMlsc saitf,r t<efiJbati, d'ia mmgatal<mt' 'M4,hfl

Suci Endl<nu, alru bqtobu lnpada Endknu dnrr dku Ndttg

Yrrrg FtmtfiML belrimatrr' 
"'

(Qs. Al A'raaf l7l:143')

Tatwilfi manAluh:-gJ5,r36,i3..r'135$'14.$'ii?(ft.
'dj Jfi i'u,*ig fri iy;i't #; ei 6'36 AYP'
(ian tatkala Musa dnfing tt"tak [munaiot dengan Kami] pada

waktuyangtebhKottitentukandanTuhantelahberlirman
fiangsungJ kepadanyo" befiatalah Musa' uYa Tuhanku'

nanpakkanlah tdiri EngktuJ kepadahu agar aku dapat melihat

hepadaEngkau,'Ttthotberftrman,oKottusekali-kalifidak
sanggupnelihat-Ku,tqitihattattkebuhititu'makaiikaiatetapdi
tempatnya[sebagaisedio*olaJniscayahamudapatmelihat-Ktt.)
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Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, ..Ketika Musa datang
pada waktu yang telatr Kami tetapkan untuk bertemu dengan Kami,
Musa berkata dan bermunajat kepada Tuhannya,4l )d\ -,tJ ,ya

Tulwnht, nampak*anlah (diri Engkau) kepadaht agar aht dapat
melihat kcpada Engkau'. Allah menjawab, F;ji 3y pt #;,*j J
'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi tihatrah ke bukit
frz" sebab pemrintaan Nabi Musa agar dapat melihat Tuhannya
adalah:

l5l2o. Musa bin Hanrn menceritakan kepadakq ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika Musa berkata
kepada Ttrhannya bahwa ia ingin melihat-Nya, ia
mengelilingi sekitar gunung. Di sekeliling malaikat itu
dikeliling api. Di sekeliling api itu diliputi malaikat. Di
sekeliling malaikat itu diliputi api. Kemudian Tuhannya
menampakkan diri kepada gunung i1u.,65t

l5l2l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: AMullah bin Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-
Rabi, tentang finnan Allah, @ q'i'i;i *Oo, Kami telah
mendekatkmtnya kepada Kami di wabu dia munajat (kcpada

Kami)." (Qs. Maryam [19]: 52) ia berkata, ..Orang-orang

yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi Muharnmad SAW
be'rcerita kepadaku batrwa Nabi Musa mendekati rutrannya

s Al Haldm drtrram Al Mwta&ak els76), ia berlota, *sanad hadib ini shahih,
tctapi tidak diriwayatkan oleh At Buktnri dan Muslim.' Disetujui oleh A&-
Dzahabi.

I

I

I

I
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sehinggaiadapatmendengarstrratQalambergeser,karena

kerinduan kepada T,han itr"r ia berkata, 3(,'4yfi -AJ 5)

{41 Jy,J;,r #;,{i 6'yo Tuhonbu, nampakkantah (diri

Engl@u) kcpadafu agar aht dapat melihat kepada Engknu'.

Tuhan berfirman,.'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-

Ku, tapi lihatlah ke bukit itu'."65e

15122. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan k"pada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar Al Hadzati, ia berkata' "Ketika

Nabi Musa tidak kembati setelatr lewat dari tiga puluh hari, ia

mendengarfinnanAllah,sehinggaiamtrasarinduingin
melihat Allah, maka ia berkata ,r.';136'31L$t-gJ 5,t
,YaTulnnhl,nampakkantah(diriEngkau)kcpadakuagr

ahtdapatmelilatkcpadaEngkau''Tuhanberfirman"Kamu
sekali-tali tidak songgup melihat-Ku'. Allah berfirmao'

.Tidak ada manusia yang mampu melihat-Ku di dunia ini'

siapa yang melihat-Ku maka ia pasti akan mati'. Nabi Musa

berkatao .W,hai Tuhanku, aku telah mendengar firman.Mu

aku merasa rindu ingin melihat-Mu. Jika aku melihat-Mtt

kemudian aku mati, itu lebih aku sukai daripada hidup tetapi

tidak dapat melihat-Mu'. Allah berfitman, 9E ,# Jy p'

W 3# fr\L'fi.'tttatlah kc bukit itu, malra jika ia

tetap di tempatnya [sebagai sediakalal niscaya kamu dapat

melilnt-Kt'."60

659

ffi
Ibnu Athiyyah dalam Al Mvhoro Al Waiiz QlaS$'
Ibnu Abu Hatim dalantafsirnya (5/1539) dari Adh-Dhahhalq Asy-Syaukani

a^tu^ r*n el Qadir(hal. 616), d8n-Al Hindi dalam Kanz Al 'ummal (39214)'
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15123. [[ ffigtsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AltalL 55t )rfr "J 
"Nampokkantah (diri Engkau)

lrepadafu agm aht dapat melihat kcpada Englmu," ia

berkata, "Berikanlah kepadaku."66l

15124. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Nabi

Musa mengangkat Nabi Harun sebagai penggantinya

memimpin bani Israil, ia berkata, 'Aku ingin segera menemui

Tuhanku, gantikanlah aku memimpin kaunku. Janganlatr

engkau ikuti jatan orang-orang yang merusak.' Nabi Musa

lalu pergi me,nuju Ttrhannya karena kerinduan kepada-Nya.

Nabi Harun berada di tengah-tengah bani Israil. Bersamanya

ada Samiri yang mengikuti jejak Nabi Musa untuk menemui

mereka.

Ketika Allah be,rbicara kepada Nabi Musa, ia merasa ingin

melihat-Nyq maka ia meminta kepada Tuhannya agar ia

dapat melihat-Nya, maka Allatl berkata kepada Nabi Mus4

W J*t frU, "fr Og F;i,i Jtpr..f.tr,S. j J, Engtrau

sekali-koli tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah kc bukit

itu, maka jika ia tetap di tempotrrya (sebagai sedialala)

nis caya engkou dapat melihat- Ku'. "

Ibnu Ishaq berkata, "Demikianlatr berita yang sampai kepada

kita dalam kitab Allah tentang Nabi Musa ketika ia meminta agar

Ibnu Abu Hatim dalamteftirnya (5/1559).
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dapat melihat Tuhannya. Orang-orang Ahti Kitab dan pakar Taurat

menyebutkan penafsiran dan banyak kimh yang tidak disebutkan

Allah dalarn kitab-Nya, wallakt a'lam."

Ibnu Ishaq menyebutkan riwayat dari para ulama tentang

kisah-kisah Ahli Kitab, bahwa mereka menemukan penafsiran yang

ada pada mereka tentang Nabi Musa ketika ia meminta kepada

Tuhannya agar ia dapat melihat-Nya, bahwa ketika Tuhan berfirman

kepadanya, ia merasa ingin melihat-Ny4 lalu ia mengajukan

permintaannya" dan Tuhan menolaknya. Dikatakan batrwa Nabi Musa

terlebih datrulu bersuci dan menyucikan pakaiannya serta berpuasa

untuk bertemu dengan Tuhannya. Ketika ia sampai di bukit Tursina,

Tuhan mendekatinya dalam larmpulan awan lalu berkata kepadanya.

Nabi Musa lalu bertasbih memuji dan mengagungkan serta

menyucikan-Nya, disertai sikap rendah hati dan tangrsan kesedihan.

Kemudian ia memuji-Nya seraya berkata *Wahai TuharU betapa

agrrng-Nya Engkau dan perkara-Mu seluruhnya. Di antara keagungan-

Mu, tidak ada sesgatu sebelgm Engkarl Engkaulatr Yang Matla Esa

dan Maha Kuasa. Singgasana-Mu di bawatr keagungan-Mr1 api yang

menyala untgk-Mr1 di bawahnya disiapkan teNrda kemah dari cahaya.

petapa agtrng-Nya Engkau dan betapa agrrng-Nya kekuasaan-Mu

wahai Tuhan. Jarak antara Engkau dengan para malaikat-Mu sejauh

perjalanan lima ratus tahun. Betapa agrmg-Nya Engkau dalam

keluasaan-Mu. Jika Engkau menginginkan sesuatu maka akan

dilaksanakan oleh bala tentara-Mu yang ada di langit dan di bwni,

serta yang ada di lagtan. Engkau mengirimkan angin dari sisi-Mtt'

tidak ada yang dapat melihat-Nya kecuali Engkarq jika Engkau

berkehendak. Ke,mudian Engkau merasuk ke dalam para Nabi-Mu

yang Engkau kehendaki, maka mereka menyampaikan apa yang ingin
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Engkau sampaikan kepada para harnba-Mu. Tidak ada satu malaikat

pun yang mampu melawan kekuasaan-Mu, mengganggu singgasana-

Mu, dan semua mendengarkan suara-Mu.

Sungguh Engkau telatr memberikan kartrnia kepadaku. Engkau

telah mengutamakanku, Engkau telatr melakukan yang terbaik

untukku, Engkau agrrngkan aku di antara umat di bumi, Engkau

agungkan aku di antara para malaikat-Mu, Engkau perdengarkan

suara-Mu, Engkau berikan fimran-Mu, dan Engkau berikan hikmatl-

Mu. Jika aku menghitung nikmat-Mu maka aku pasti tidak mampu

menghitungnya. Jika aku mau bersyukur maka aku pasti tidak mampu.

Aku telah berdoa kepada-Mu agar menunjukkan bukti-bukti nyata

kepada Fir'aun dan menjatuhkan hukuman yang datrsyat. Aku
pukulkan tongkat yang ada di tanganku ke lautan" maka lautan itu
terbelah untuklsu dan orang-orang yang ada bersamaktr. Aku berdoa

kepada-Mu ketika aku melewati lautan" maka Engkau tenggelamkan

mustfi-Mu dan musuhku. Aku meminta air untukku dan umatku, lalu

aku pukulkan tongkat yang ada di tanganlar ke batu, maka dari batu

itu Engkau beri aku air minum, juga untuk umatktr. Aku meminta

makanan kepada-Mu untuk umatku, makanan yang tidak pernah

dimakan oleh seorang pun sebelum mereka" maka Engkau perintatrkan

aku agar berdoa kepada-Mu dari arah Timw dan Barat. Aku berseru

kepada-Mu dari arah Timur umatku, lalu Engkau berikan kepada

mereka makanan. Manna dari aratr Timur untuk dirimu. Engkau

berikan kepada mereka makanan Salwa dari arah Barat mereka, dari

arah lautan. Ketika aku mengelutrkan pil6, aku berseru kepada-Mu,

maka Engkau payungi mereka dengan awan.

Sungguh, aku tidak mampu menghitung nikmat-Mu. Jika aku

ingin mensyukuinya maka sungguh aku tidak akan mampu. Hari ini
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aku datang menghadap-Mu, berharap, meminta, dan memohon dengan

kerendahan hati, agar Engkau memhrikan sesrultu kepadaku yang

tidak pematr Engkau berikan kepada orang lain. Wahai Yang

Memiliki kemuliaan, keagungan, serta kekuasaan, aku memohon

kepada-Mu, perlihatkanlatr diri-Mu kepadaku karena aku ingrn

melihat-Mu. Aku ingin melihat wajatr-Mu yang tidak pernah dilihat

oleh seorang pun dari makhluk-Mu."

Tuhan berkata kepada Nabi Musa, "Apakatr engkau tidak

mengerti apa yang engkau ucapkan wahai putra Imran? Sungguh

engkau telatr mengucapkan kata-kata yang lebih agung daripada

seluruh maktrluk. CIidak seorang pun yang pernah melihat-Ku lalu ia

masih tetap hidup).662 Bukankah di langrt ada mereka yang

mengagungkan-Kg, rurmun mereka lemah dan tidak mampu memikul

keagungan-Ku? Bukankatr di bumi ada mereka yang mengagungkan-

Ku, tetapi bumi tidak ma6pu menampung bala tentara-Ku? Aku tidak

berada di satu tempat, Aku memperlihat diri di mata yang melihat-

Ku."

(Nabi Musa berkat4 "Watrai Tuhan, aku melihat-Mtl

kemudian aku mati. Itu lebih baik daripada aku hidup tapi tidak dapat

melihat-Mu.n).*' Tuhan berkata kepadanya, *Wahai putra Immn,

engkau telah me,ngucapkan kalimat yang agung daripada seluruh

maktrluk. Tidak seorang prm yang pernah melihat-Ku kemudian ia

tetap hidup."

@ Kalimat dalam hrnmg disebutkan dalam sebuah dsoy*tgdisebutkan oleh As-

Suynthi d^l?mAd-Durr Al Mantstn (31543),dinukil dari Abu Asy-Syaikh.
ffi tbtd.
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Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, sempumakanlatr nikmat-
Mu kepadaku, aku ingin melihat-Mu agar hatiku merasa tenang."
Ttrhan berkata kepadanya, "Wahai putra Imran, tidak seorang pun
yang pernah melihat-Ku kemudian ia tetap hidup." Nabi Musa
berkata, "Wahai Tuhanku, sempurnakanlah nikmat dan karunia-Mu
kepadaku. Sempurnakanlatr kebaikan-Mu yang kupinta kepada-Mu.

Aku mati disebabkan itq maka itu lebih aku sukai daripada hidup."
Dia Yang Maha Pengasih kepada makhluk-Nya berkata, "Engkau
sendiri y^ng telah meminta wahai Musa. Aku datang untuk
memberikan permintaanmu, jika engkau sanggup melihat-Ku,
pergilatr! Ambiltah dua batu tulis, kemudian lihatlah batu yang paling
besar di atas puncak gunung. Di belakang dan di bawaturyaadalorong

sempit, hanya muat untuk tempat duduk bagimu wahai putra Imran.

Kemudian lihatlah, Aku akan turun kepadamu, dan bala tentara-Ku,
yang sedikit maupun yang banyak."

'* Nabi Musa lalu melaktrkan yang diperintatrkan Tuhannya.

Setelatr itu ia mengambil dua batu tulis, kemudian ia bawa naik ke

puncak gunung. Kemudian ia duduk di atas batu. Ketika ia duduk

bersemayam di atas batu itu, Allah memerintahkan bala tentara-Nya
yang berada di atas langit. Tuhan berkata, "Lepaskan penutupmu di
sekitar gtrnung." Nabi Musa berkata, ccr{ku mendengar ucapan Tuhan,

maka aku melalarkan perintah-Nya." Kemudian Allatr mengirimkan
petir, kegelapan, dan kabut tebal di sekitar gunung yang berada di
bawah Nabi Mus4 sejauh empat farsakh dari setiap sisi.

Allah kemudian memerintahkan para malaikat-Nya yang

berada di langit agar membawa Nabi Musa. Mereka pun

melaksanakannya, maka ia dibawa oleh burung-burung, mulut-mulut
mereka bertasbih menyucikan Allah dengan suara-suara dahsyat,
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seperti suara petir yang sangat keras. Musa bin Imran berkata, "Wahai

Tuhan, ctrkuplatr ini bagiku. Kedua mataku tidak dapat melihat apa-

apa." Pandangan Nabi Musa tidak dapat melihat karena terangnya

catraya yang memancar dari para malaikat Tuhan. Allah kemudian

memerintabkan para malaikat langit kedua agal turun menemui Mus4

maka mereka tllrun dalam bentuk singa, mereka bersuara tinggi

bertasbih memuji dan menyucikan Allah. Hamba yang lemah putra

Imran itu terkejut melihat dan mendengar merek4 maka semua

rarnbut kepala dan tubuhnya berdiri. Ia lalu berkata, *Aku menyesal

atas permintaanku kepada-Mu. Apakatr adayangmau mengantarku ke

tempat asalku?" Malaikat terbaik dan pemimpin para malaikat

berkata "Bersabarlah wahai Musa terhadap permintaanmu itu. Hal

kecil dari perkara yang banyak belum engkau lihat." Allah kemudian

memerintahkan malaikat langrt ketiga agar turun menemui Musa.

Yang terjadi setelah itu adalah, mereka turun dalarrr-benhrk

burung Nasar, mereka mengeluarkan $y1ra keras, mulut mereka

mengeluarkan tasbih dan kalimat suci seperti suara pekikan yang

sangat melengking. Warna mereka seperti gejolak api. Musa

ketalcukan dan merasa putus asa ia berprasangka jelek dan putus asa

dari kehidupan. Lalu pimpinan malaikat berkata kepadanya, *Tetaplah

di tempatnru wahai putra Imran, hingga engkau melihat sesuatu yang

tidak sabar unttrk engkau lihat.'

Kemudian Allah memerintahkan malaikat langlt keempat agar

turun, mereka mendatangi Musa bin Imran. Mereka tidak seperti

bentuk para malaikat sebelumnya. Wama-wama mereka seperti

gejolak api, hrbuh mereka seperti salju putih, dan suara mereka

nyaring t'rg$ melantunkan tasbih dan kalimat suci. Suara malaikat

sebelumnya tidak dapat menyerupai suara mereka. Kedua lutut Musa
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gemetar, hatinya semakin takut, dan tangisarlnya semakin menjadi-
jadi, maka pimpinan malaikat berkata kepadanya, "Wahai putra

Imran, sabarlah atas permintaanmu. Sedikit dari yang banyak belum

engkau lihat."

Kemudian Allah memerintahkan para malaikat langit kelima
agar turun, maka mereka turun menemui Musa dalam bentuk tujuh
wama. Musa tidak mampu mengikuti mereka. Ia tidak pernatr melihat

seperti mereka dan tidak pernah mendengar suara seperti suara

mereka. Dirinya dipenuhi rasa takut dan perasaan sedihnya semakin

parah. Ia banyak menangis, maka pimpinan malaikat berkata

kepadanya, "Wahai putra Imran, tetaplah di tempatmu hingga engkau

melihat sesuatu yang tidak sabar untuk engkau lihat.'

Allah kemudian memerintahkan para malaikat langit keenam

agar turun menemui hamba-Nya yang meminta agar dapat melihat-

Ku, dialatr Musa putra Imran. Mereka turun menemuinya, di setiap

tangan-para malaikat itu terdapat pohon kurma yang tinggi dalam

bentuk api, dan catrayanya lebih terang daripada matahari. Pakaian

mereka seperti kobaran api. Jika mereka bertasbih dan mengucapkan

kalimat suci, maka para malaikat sebelum mereka membalas dan

memberikan jawaban tasbih dan kalimat suci, mereka berkata dengan

suara nyaring, *Maha Suci dan Maha Kudus Tuhan Yang Matra

Agung dan Abadi serta tidak pemah mati."

Di setiap kepala para malaikat itu terdapat empat wajatl
Ketika Musa melihat mereka, ia mengangkat suaranya bertasbih

bersama mereka. Ia menangis dan berkata, "Wahai Tuhan, ingatlatr

aku, jangan Engkau lupakan hamba-Mu. Aku tidak tatru apakatr aku

akan berbalik dari tempatku atau tidak. Jika aku keluar maka pasti aku

l
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akan terbakar, dan jika aku tetap bertahan maka aku akan mati."

Pimpinan malaikat lalu berkata kepadanya, *Dirimu hampir penuh

watrai putra Imran, hatimu nyaris tercabut. Tangisanmu semakin

keras. Bersabarlatr, demi Dia engkau duduk karena ingin melihat-

Nya." Gunung yang didaki Nabi Musa itu adalah sebuatr gunung yang

besar.

Allah memerintahkan agar singgasana Arsy-Nya dibawa,

kemudian Dia berkata, "Bawa Aku kepada hamba-Ku, agtr ia dapat

melihat-Ku." Nabi Musa melihat keagungan-Nya. Gunung itu terbelah

karena keagrmgan Tuhan. Catraya singgasana Arsy Tuhan menutupi

gunung tempat Musa berada. Seluruh malaikat langlt mengangkat

swlra, maka gunung itu pun bergetar. Demikian juga dengan selurutr

pohon yang ada Musa bin Imran, hamba yang lemah itu,

menyungkurkan wajat[rya dalam keadaan pingsan, tidak ada roh lagi

dalam dirinya. Lalu dengan kasih sayang-Nya Altatr mengirimkan

kehidupan kepadanya. Musa kembali sadar karena ratrmat dan-kasih

sayang-Nya. Dia membalik batu tempat Musa beradA Dia jadikan

seperti benttrk kubah agar Musa tidak terbakar. Roh membuat Musa

teqag4 seperti seorang ibu yang membangunkan bayinya. Lalu Musa

bertasbih kepada Allah seraya berkata, '6Aku beriman bahwa Engkau

adalah Tuhanktr. Aku percaya bahwa tidak seorang pun yang melihat-

Mu dalam keadaan hidup. Barangsiapa melihat kepada para malaikat-

Mu, maka pa*ilah hatinya akan tercabut. Betapa agungnya Engkau

wahai Tuhan Yang Maha Agung, dan betapa agung para malaikat-Mu.

Engkaulatr Tuhannya para tuhan dan Rajanya para raja. Engkau

perintatrkan bala tentara yang ada pada-Mq maka mereka mematuhi-

Mu. Engkau perintatrkan langit dan isiny4 maka mereka mematuhi-

Mu. Tidak ada yang menolak perintah-Mu dan tidak ada yang
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melawan-Mu. watrai Tuhan, aku bertobat kepada-Mu. Segala puji
bagi Allah, Tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya. Betapa agungnya
Engkau wahai Tuhan semesta alam.',6fl

Tatcwir firman Auah: $i'frU,fii+ IAX.S tligr
(Tatkala Tahannya menampakkan diri kepada gunung itu,
dijadihannya gunung itu hancur-luluh dan Musa pun jatuh)

Abu Ja'far berkata: Allah berfinnan menceritakan tentang
kisatr Nabi Musa, *Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung
itu, Allah menjadikan gunung itu hancur-lebur, rata dengan tanatr, dan
Nabi Musa pun jatuh pingsan.',

Ada ahti tatc*il yang menyebutkan makna seperti ini,
diantaranya:

15125. Al Husein bin Muharnmad bin Amr AI Anquzy menceritakan
' kepadaku, ia berkata: Bapakktr menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada l*mi dari As-Suddi,
dari Ilaimab dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ';#gi
{f1 ,g.a- i13 *Tattrala Tuhannya menompakkan diri
kcpado gunung itu, dijadikannya," bahwa yang diperlihatkan
kepada gurung itu hanya seukuran jari kelingking. Kemudian

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil ellg6). Dari konteks kisah ini dapat kita
katakan bahwa kisah ini berasal dari berita-berita bani lsrail (Isri,ittyat).
Kalimat yang mirip dengan ini terdapat dalam perjanjian Lam4 Keluaran, 19-
25.

i



TafstuArt:I'lubui

Dia jadikan gunung itu hancur-lebr-u menjadi debu dan Nabi

Musa pun pittgsan.665

15126. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami, ia berkata: As-Suddi menyatakan dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yang diperlihatkan itu hanya

seukuran jari kelingking. Lalu Allah menjadikan grrnung iht

hancrn-lebur dan Nabi Musa pun menjadi pingsan. Ia terus

dalam keadaan pingsan karena kehendak Allah.'655

15127. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid brlrY,ata

tentang firman Allah, G g; 'f, *Dan Musa pun iatuh
pingsan," ia berkata" "Musa jatuh pinlisan."66

15128. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang makna

firman Allah, ,U, tta+ {Qjt- 'r3.5 J# 6 "Tatkala

Tuhannya menampakkan diri kcpada gunung ittt,
dijadikannya gunung itu hancur'luluh," ia berkata, "Bagian-

bagran gunung itu berguguran. Sedangkan makna ayat, 
-Ft

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511560 dan 156l), dalam dua atstr yang

berbeda dengan sanad yang sama.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21538 dan 539).
Al Mawardi dalam An-Nuhat wa Al Uygn QD85) dan Ibnu Al Jauzi dalar1. Zad
Al Masir (3D57).
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(r;. 6i, 'Dan Musa pun jotuh pingsan', adalah, Musa

menjadi mayat.u66E

15129. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
' kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat,62i ei'F, "Dan

Musa pun jatuh pingsan," bahwa artinya adalatr mati.55e

15130. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaru menceritakan kepada kami

dari Malmar, dari Qatadah, tentang makna firman Allah,

Ut " Hancur-luluh, " iaberkata, "Bagian-bagian gunung ittr
nmtuh."67o

15131. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

menceritakan kepada kami, ia berkat4 err{ku mendengar
. Su&an berkata, tentang firman Allah, ';6+ ;5jl-,13.3 !#gr

,Ut"Tatkala Tuhannya menampakkan diri kcpada gunung

itu, dijadikannya gunung itu hancur-luluh," ia berkata"

"Gunung itu runtuh, menjadi rata dengan bumi, batrkan

hingga masuk ke dalam lautan, dan Nabi Musa ikut
bersamanya."6Tl

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1561), Abu Ja'far An-Nuhhas dalarn Ma'ani
Al Atsq Q/75), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun QD58), dan AI
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1539).
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1560) dan AMurrazzaq dalam tafsirnya
(2t8e).
SuSan Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal. ll3), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(5/1561), dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (51166 dan 167).
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15132. Al Qasim mencerital€n kepada kami, i" U"tt u*t Al Husein

mericeritakan kepada kami dari Al Haiiaj, dari Abu Bakar Al

Hadzali, tentang malma firman Allah, ';14 {3iL''3.3';#gl
Ur*Tatkala Tulwnnya menampak*an diri kcpada gunung

itu, dijadikannya gunung itu hancur'luluh," batrwa gunung

' itu runtqh dan masgk ke dalam bumi, sehingga tidak terlihat

lagi hingga Hari Kiamat.672 .r
15133. Ahmad bin sutrait Al wasithi kepada kami, ia

berkata: Qurratl bin Isa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al A,masy menceritakan kepada kami dari seorang

laki-laki, dari Anas, &iri Rasglullah sAw, ia berkata, tentang

firman AllalL ;3"\. fi.3 ';# $ "Tatkola Tuhannva

menampalc*an diri kcpada gunlmg itu," batrwa ia

mengisyaratkan kepada salah satu jarinya, (ut dl4
"Diiadikannya gunung itu hancur-luluh'" Abu "Ismail
menunjukkan jari telunjuknya kepada kami'673

15134. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepadaku, ia berkata:

Harnad menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas,

batrwa Rasutullah membaca aya! 4a; ,y.Z.A-'i5 $16
(lt"Tatkala Tuhannya menampakkan diri pcpada gunung

itu, diiadikannyo gunung itu hancur'luluh," bahwa beliau

berkata, "seperti ini," mengisyaratkan dengan salah safu

jarinya. Rasulullatr sAw meletalil<an jari telunjuk pada

672 Ibnu Katsir dalam tafsirnya(61387).
673 Ibnu Ady dalam At Kanit (l/342), lewat jalur riwayat ini disebutkan Ibnu Al

Jauzi diam Al Maudhu'at (lll2l), As-suyrthi dalam Al-Lali Al Mashnu'ah

(l/30).
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sambungan tengah jari kelingking, "Gunung itu pun

terbenam. "674

15135. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hadbah bin

Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin

Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas

bin Matik, ia berkata, "Rasulullah SAW membaca ayat, 6l
(lrdQ ,y2.A.fr.3 $t 'Tatkala Tuhannya menampakkan

diri kepada gunung itu, dijadiknnrrya gunung itu hancur-

luluh'. Kemudian beliau meletakkan tangan telunjuk

mendekati ujung kelingkingnya sambil berkata" 'Mako

gunung itu pun tenggelam'."

Humaid berkata kepada Tsabit, "Engkau berkata seperti ini?"
Tsabit lalu mengangkat tangannya dan memukul dada

Humaid seraya berkata, "Rasulullah mengucapkannya. Anas

juga mengatakannya, lalu aku menyembunyikannya?"675

15136. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari fu-
Rabi, tentang makna firman Altah, dla+ ,#\- frJ $16
(lt"Tatkala Tuhannya menampakkan diri kcpada gunung

itu, dijadikannya gunung itu hancur-luluh," batrwa ketika

Ahmad dalam Al Mwnad (31125) dan At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qtr'an
QO74). At-Tirmidzi berkata, "Hadits irn hasan gharib shahih. Kami tidak
mengetahuinya kecuali dari riwayat Hamad bin Salamah."
Al Hakim dalam Al Mrcta&ak Q/320 dan 321). Al Hakim berkata "Hadits ini
shahih menurut syarat Muslim, namun tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim." Disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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penutup gunung itu dicabut dan ia melihat catraya, gunung itu

pun menjadi runttrh seperti tanah yang datar.676

15137. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang makna

firman Allah, )ri -,rJ 5,, 36 ,:"!., ,i;k':6t4.6;j '{()t
fr\U, "fr.:J ,8, ,# 3y P, ,#'ei J 36"4Y-"Dan

tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada

wafuu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman

(angsung) kcpadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanlcu,

nampak)ranlah (diri Engkau) kepadafu agar aht dapat

melihat lrepada Engkau'. Tuhan berfirman, 'Kamu sekali-kali

tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah kc buHt itu, maka

jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala)''"

Sesungguhnya gunung itu jauh lebih besar darimu dan

penciptaannya lebih datrsyat. ;3Jl l3.S ';# 6i *Tatttala

Tuhannya menampaklran diri kcpada gunung itu," ia tidak

dapat menguasai dirinya sehingga runtuh dan hancur seperti

sedia kala. Ketika Musa melihat apa yang dilakukan Allah

terhadap gunung itu, ia pun pingsan-677

Terdapat perbedaan qira'at (bacaan) pada ayat, Ut
,,Hancur-luluh." Bacaan yang umum adalatl bacaan penduduk

Madinatr dan Bashrah, yaitu Ut dengan tanwin. Artiny4 Allah

menggoncang gunung itu. Perbandingannya adalah aya\ &, 6y i(
@ ?', k 3:Ji "Jongan (berbuat demikian)- Apabila bumi

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61387).

Ibnu Katsir dalam tafsimya (61387).

676
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digoncangkan berturut-turuf." (Qs. Al Fajr [S9] : 2l) Serta ayat, J*5
@ ;:.i '& KX 3W E*i "Dan diangtratlah bumi dan sununs-
gunung, lalu dibenturkan kcduanya sekali bentur.,'(es. Al Haaqqah

169l: A)

Ada di antara mereka yang mengemukakan dalil dengan

ungkapan Humaid dalam syair,

'o,*. 
9G:;t 4tr,bx 'r7 )+t ok)f!)i_

" Sudut-sudut bukit b er gonc ang,

Seperti lintasan putih halus dan samar.,678

Para atrli qira'at Kufah membacanya dengan madd, tidak
menggnnakan jarr dantanwin,6Te seperti Uata'rf}; "merah, dan 

"t.r;"hitarlu. orang yang membacanya seperti itu diantaranya adalatr

Ikrimatr.

l5l3& Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abbad bin Abbad menceritakan kepada kami dari yazid bin
Hazim, dari Ikrimah, ia berkata, "Dakka' berasal dari tanatr

yang datar. Ketika Allah memandang ke gunung itu, gunung

itu pun berubatr menjadi gurun pasir."680

Para pakar batrasa Arab berbeda pendapat jika dibaca

demikian.

67t

679
Kami tidak menemukannya dalam referensi yang ada pada kami.
Imam Hamzahdan Al Kisa'i membacanya dengan madd,htxuf hamzah dan
tanpa tanwin (163). Sedangkan atrli qira'at yang lain membacanya dengan
tamyin tanpa huruf ft amzah. Lrhat At-Taisrr (hal. 93).
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Atsar (3175) darilkrimah.
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sebagian atrli natrwu Bashratr mengatakan bahwa orang-orang

Arab mengucapkan latazhlislhil untukunta yang tidak berpunuk'68l

Sedangkan lafazh al iabal adalah dalam bentuk mudzakkar. Oleh

sebab itu, tidak boleh disamakan seperti itrtr kecuali dijadikan kalimat

"kS 
'rF "seperti unta yang tidak berpunuk" kemudian V*t" ,P

"sepertil' dibuang, seperti firman Allah, '^!-;fr Pj "Dan tanyalah

(penduduk) negeri yang kami berada di situ-" (Qs. Yuusuf Uzl 82)

sebagian ahli nahwu Kufatr 9"r.hra 
"Maknanya adalah, Allah

menjadikan gunung itu menjadi'rk; A:tt 'Bumi yang rata''

Kemudian k'ata|gjf dibuang, lalu kata'"&i menempati posisinya'"

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang paling utama di antara dua

qira'at ini menurutku adalah qira'at Ut ';14 dengan madd.

Berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan kepada kami dari

Rasulultah SAW, batrwa beliau bersabda, ,I*'LLJ "Maka gunung

itu tenggelam" Beliau tidak mengatakan bahwa gunung itu f$rtuh,

juga tidak mengatakan bahwa gulung itu berubah menjadi debu.

Tidak diragukan tagi bahwa jika dikatakan batrwa gunung ittr

tenggelam, maka gunung itu hilang dari atas permukaan bumi,

sehingga seperti unta yang tidak berpunuk, atau seperti dataran tanah

yang tidak berbukit. Akan tetapi jika dikatakan bahwa sebagiannya

runtuh, maka sekadar runtuh dan gugur, tidak lenyap sama sekali.

Sedangkan '"ti'l adalah bumi yang datar, karena dalam bentuk kata

mu'annats. Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, 'Ketika

Tuhannya menampakkan diri pada gunrmg itrl gunung itu pun

tenggelam. Allah menjadikan tempat guoung ittr bumi yang rata."

5tr Lihat ta$ir surah Al Baqarah ayat 55.
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Sebelumnya telah kami jelaskan makna ash-slu'iq dengan
beberapa argumentasinya, maka tidak perlu diulang.682

TsrMil fiman A[ah: d;1u1, 4l,ti -a4, J6's61w
@ d*lS (Maka setetah Muso sadar hembali, dia mengatakan,

"Moha Suci Enghau, ahu bertobat hepada Enghaa dan aku otang
yong pertorrra;torrrt berinan. o)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman menceritakan kisah
Nabi Mtrsa, "Ketika Musa kembali sadar dari pingsannya, ia berkata,
311*,'Malra Suci Engkoul Sebagai bentuk penyrcian rmtuk-Mu

wahai ruhao, tidak seorang pun di dunia ini yang mamFu melihat-Mu
kemndian ia tetap hidup. 4yii 'Aht bertobat kepda Engkmt,, dari
permintaanku telrtang untuk melihat-Mu . <t:bfid;lY;\;
'M, afu or@rg )rot g pertama-tama berimanr', kepada-Mu dari
kaumhr, bahwa tidak seorang pun di drmia ini yang melihat-Mg
kecuali ia pasti binasa"

Sekelompok ahli talcwil berpendapat seperti pendapat ini, di
antaramereka adalah:

15139. Ibnu V/aki menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah
bin Musa menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-
RazL dari Ar-Rabi'bin Anas, dari Abu Al AliyalU tentang

firman Aflalr 6:'i5 {;1 Ul; 6trt ii *,qn, bertobat
kcrydo Engkou don aht orang Wng pertamaloma beriman,,,
ia be*ata, "Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang

bcdmaq akan tetapi Nabi Musa berkata, 'Aku adalah orang

e Abu Ubaidah dalaa Maju Al etr'm Oflflf|,.
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pertama yang beriman, batma tidak seorang pun dari

maktrluk-Mu yang akan melihat-Mu hingga Hari Kiam"1r.:r683

15140. Al Mntsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin Abi
Ja'far menceritakan kepada l<ami dari bapaknya, dari Ar-
Rabi, ia berkate *Ketika Nabi Musa melihat itq ia pun

pingsan. Setelah ia sadar dari pingsan, ia mengetahui bahwa

ia telah meminta sesuatu yang tidak pantas b"goyq maka ia

berkatq 6:,lttt tJUt; 4y6; Stq,'Maha suci

Engkaa aht bertobat fuWda Engkou dan aht orang yang

Tnrt ona-t ana b erimo{. "

Abu Al Aliyah bertata Maksudnya adalab "Sesungguhnya

akulah orang pertama yang beriman kepada-Mu, bahwa tidak seorang

pun yang dapat melihat-Mu sebelum Hari Kio-at'."6e

l5l4l. AMul IGrim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su&an berkata: Abu Sa'ad berkata dari Ilcimah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL V g; '!r*Dan
Iulua pw jauh pingot, " bahwa para malaikat melewatinya,

maka ia pun pingsan. Pra malaikat itu berkata kepadanya,

"Wahai anak yang dilahirkan seorang wanita yang dalam

kondisi hai4 engkau telah memohon suatu perkara besar

kepada Tubanmu' Ketika ia sadar dari pingsannya" ia

berkata "Maha Suci Engkau wahai Tuhan, tiada tuhan selain

Ibnu tr(mir dalam ta8irnya (6/3tt).
Al Maurardi dalam A*Nuha wa Al tlym (3D59), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-T@zil (A 539), dm Ibnu AI J oua, dalam 7ad Al Mas ir (3 D59).

6t3
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Engkau. Aku bertobat kepada-Mu dan aku adalah orang

pertama yang beriman." Ia berkata" *r{h adalah orang

pertama yang beriman, bahwa tidak seorang pun dari

makhluk-Mu yang dapat melihatnu di dunia irri.:r85

15142. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku daxi Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan Auah, 6-4x d'Jur; 6lyii -r(4, "Maha

Suci Engkau, aht bertobat kepada Engkau dan aht orang

yang pertama-tama beriman," ia berkata, 'Aku adalah orang

pertama yang beriman, bahwa tidak ada maktrluk-Mu yang

dapat melihat-Mu."686

15143. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada karni dari Suffan, dari seorang laki-

- laki, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 4y&3q"
"Maha Suci Engkau, aht bertobat kepada Engkau," ia

berkata, "Aku bertobat kepada-Mu dari permohonan ingin

melihat-Mu."587

15144. Al Harits menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman

Al Baghawi ddam Ma'alim AtTarail (A$D.
Al Mawardi dalam An-Nttkat wa Al lJym (3D59) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (3D59).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511562), Al Baghawi dalam Ma'alim At
Totzil (2t539),Ibnu Al Jauzi datam Zad Al Masir (3D57), dan Abu Halryan

dalamAl Balv Al lulahith(51167).

6t5

6t6

6t7
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Allah, 4fl$iag;.J, "Maha suci Engkau, aht bertobat

trepada Engkau,' dari permintaanku untuk melihat-Mu'688

15145. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Isa bin

Maimun, dari seorang laki-laki, dari Mujahid, tentang firman

Allah, i;try& Slg* "Maha Suci Engkau, aht bertobat

kcpada Engkau,' dari permintaan untuk melihat-Mu'68e

15146. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

uyainah memberitakan kepada kami dari Isa bin Maimun,

dari Mujahid tentang firman Allah, 4y ii -Oq'
"Maha Suci Engkau, aht bertobat kepada Englau," ia

berkata, "Aku bertobat kepada-Mu terhadap permintaanku

untuk melihat-Mu."6s

Ada pula yang berpendapat batrwa makna firman Allah,

Ggfi "Dan aht orang yang pertama-tama beriman,"

d;tYi;
adalah,

"Akulah orang pertama dari kalangan bani Israil yang beriman

kepada-Mu."

Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

15147. Al Husein bin Anu bin Muhammad Al pfrlqaEy menceritakan

kepadaktl ia berkata: Bapal&u menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-suddi,

dari Ilaimab dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 'i'5Y11

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya dengatsanadkedua (511562)'

Ibid.
SuSan Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal. I l3-l l4), Abdurrazzaq dalam tafsirnya

Qlgz),dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(7179).

6tt
6t9
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61+35i "Dan aht orang yang pertama-tama beriman," ia

berkata, 'Akulah orang pertama dari kalangan bani Israil

yang beriman kepada-Mu. "6el

15148. Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, C:z;:J[;lYlj"Dan aku

orang yang pertama-tama beriman," batrwa maksudnya

adalah, "Akulah orang pertama dari kalangan bani Israil yang

beriman kepada-Mu. "6e2

15149. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allatr, 6r.j:S f5 6i "Dan aht

- orqng yang pertama-tama beriman," bahwa maksudnya
"yaitu, 

akulah orang pertama yang beriman dari kaumku.6e3

15150. Ibnu Waki dan Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada

kami dari Su&aq dari Isa bin Maimun, dari seorang laki-

laki, dari Mujahid, tentang firman Allah, 5:*51 ',i'J UV

"Dan aku orang yang pertama-tama beriman," ia berkata,

"Orang pertama dari kaumku yang berim*r."694

Al Bagbawi doJiam Ma'alim At-Tarail (21539).
Al Mawardi dalamAn-Nu*awa Al Uytn$l2sg).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1562) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil(21539).
rbid.

59t
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15151. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 5:4fS tJ UV "Dan aht

orang yang pertama-tama beriman," ia berkatq "Akulah

orang pertarna yang beriman dari kaumku."5e5

15152. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata, tentang firman AllalL <r-.$f';Y\i*non
aht orang yang pertama'tama beriman," ia berkata, "Orang

pertama dari katrmku yang beriman."ffi

Abu Ja'far berkata: Beberapa pendapat tentang firman Allah,

6:t;5i'i;1Y;1;"Dan aht orang yang pertama-tama beriman " Lami

lebih memilih pendapat yang telah kami sebutkan tadi daripada

memilih pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalatr, ctfiku

(Musa) adalatr orang pertama yang beriman dari kalangan bani Israil,"

karena sebelurn Nabi Musa telah ada orang-orang yang beriman dari

kalangan bani Israil, juga para nabi. Di antara mereka adalah anak-

anak kandung Israil, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada

Allah, dan mereka adalah Para nabi.

ccrt

u" Ibid.* Ibid.
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-Y i3,T-j6fi:,olli'& Ai,!&1 4Lt;'-\- jtr

@ iSaiG{s{a';
u AJlah bufhmna'Hai lvhl.sa, sesuugguhrry a atcu ncnfilih
(melcbilicm,) lclnw ilan nwwsia yanglain (di masqw)

unhtk men$aw a ris alah-r<u dilrr unl,,tk b qbic ar a lmrgwng
ilurgan.I(u, s& ab iat b up e gang. tegut;tah lnp rd, dp a y eng

akuberil<flrthepadarwdfr rlhendahJaht.,,.-temustrk
otr:CttJg- or(mg y orJg bdsyulan, .r,

(Qr. Al A'maf 171: 1441

T-."oy:E"o:#Y1 t,# z )z 1.t-

{r;;*fi C 63 &.*it; Y ,t *%; ,#t,(Auah
berJirman, uHai Musa, sesungguhnya aku memilih [metebihkanJ
hanu dafi manusia yang lain [di masamuJ untuh membawa risalah-
Ku don untuk berbicara langsang dengan-Ku, sebab itu berpegang-
teguhlah kepada apa yang aku berikon hepadamu dan hendaklah
kamu termosuk orang<rrang yang bersyukur.rr)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Nabi Musa,

o6i i9 6lr iel jL6*- "Hai Musa, sesungguhnya aht memirih
(melebihkan) lamu atas monusia yang lain (di masamu). " Maksudnya
adalah, 'tr{ku telatr memilih engkau daripada manusia yang lain."
,#1, "(Jntuk membawa risalah-Ku," kepada para makhluk-Ku.
Aku telah mengutus engkau dengan membawa itu kepada mereka.

,&-; "Dan untuk berbicara langsung dengan-Ku.,, pembicaraanmu

dan permohonanmu dengannya dan bukan selainmu dari makhluk-Ku.
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iltJt;Y jN *Sebab itu berpegang+eguhlah lcepada apa yang aht

berilran kcpadamu," yaitu perintatr dan larangan yang telah Aku

berikan kepadamu. Laksanakanlah dengan seluruh anggota tubuhmu'

,-59fi' A Si "Dan hendaktah kamu termasuk orang'orang yang

bersyuhr,,, kepada-Ku terhadap risalah yang telatr Aku berikan

kepadamu. Aku telah mengfuhususkanmu dengan berbicara langsung

kepada-Ku, maka patuhilah perintah dan larangan-Ku. Bersegeralah

menuju keridhaan-Ku.

ooo

-4 :i ' '- la ai .'L 'i

WS&-9t,€r) lj"Yi j:itC?,P)'t#;i;W ;*+b u t)\ O:^ft1.
'r\; K_rfriS,lrir7aj, iYrthGB ,&3 ,iJ

@a*ii
"Dan talahKmu. tutisl<an tmatklvhrria panthh'hh

(Tawat) segala sesuoty sebagai pelaiaran dm pmielasart

b agi s e galn se51glttt; naka (Karni b qf i:nnan),' B up e ganglah

l<epadaruy o dmgan t^guh dal mrtililah l<awmw betpegartg

lnpada(puintah.ptlntah.Nya)ilengartsebaikbail*ya,
nanti Al,u at<6rJ nemp(,r:lilwtl<,flftl<epddfrnru negeri orang

otang yarJg fasik'."

(Qr. Al A'maf lllz L45)
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Luh adalahkepingan dari batu atau kayu yang tertulis padanya

isi Taurat yang diterima Nabi Musa sesudah munajat di gunung

Thursina.

Talrwil lirman Altah: tt; +L u {;:11 4';l €{4)
,6 8J <)-=ii; '-,Sr-i (Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada

luh-luh [TauyatJ'segala sesuatu sebagai pelaiaran dan penielasan

bagi segala sesuat{

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Telah Kami tuliskan

untuk Musa padaluh-luft (Taurat). Huruf alif dan laz dimasukkan ke

dalam kata drti sebagai ganti dari idhafah, sebagaimana ucapan

penyair,

"Aful piHran itu tidak sama seperti ororg yorg pergt iauh.;6e7

Juga sebagaimana firman Allah, @ *fii eA 'a$ *u"t*

sesungguhnya sur galah tempat tinggal (nya)." (Qs. An{'{aaz'i aat 17 9):

4l) Maksud latazh li}Y adalatr ternpat tinggalnya. Firman-Nya, ;p

;$ ;>"Segala sesuatu," maksudnya adalah segala sesuatu seperti

perinlatan akan keagrrngan Allatr dan kehebatan kuasa-Nya. iL-i
"Pelajaran," bag, kaumnya diantaranya adalah perintatr agar bekerja.

Demikian dituliskan dalam luh-luh Taurat itu. t6 ,9SS=r;; '* Dan

5ry Bait syair ini terdapat dalan Diwqn Nabighah bwti Dzibyan, dikutip dari

knmpulan syairnya yang berjudul Kulyani Lalrum. Dalam syair itu beliau

memuji Amr bin Al Harits Al Ashghar bin Al Harits Al A'raj bin Al Harits Al
Akbar bin Abi Syamr, ketika ia lari ke negeri Syam dan menetap di sana.

Makna katz at ahlam adalatr akal. Al 'awazib adalatr bentuk jarnak daikata al
'azib,yatgartinya orang yang tidak berada di tempat.

*!? * ite\t
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penjelasan bagi segala sesuatu." Yaitu penjelasan terhadap segala

perintatr dan larangan Allah.

Beberapa ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang telah

kami sebutkan tadi, diantaranya:

15153. Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

atau Sa'id bin Jubair. Abu Ja'fat berkata dalam kitab asal

kitabku, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, i*;i;
,& ,9J "Don penielasan bagi segala sesuatu," ia berkata,
uYaitu apa yang diperintatr dan dilarang oleh Allah."6eE

15154. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritekan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, dengan makna yang seruPa

15155. Muhamrnad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada karni dari As-

Suddi, tentang firnanAllah, P u d):'.li A'itff4
** ,9i5*;;;!r1".1 ,t"Dan tetah Kami tutiskan untuk

Musa pada luh-luh (Iaurat) segala sesuotu sebagai

o'8 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1565), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani
Al Qtr'an (2t67),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (31358), dan Al Qurthubi
dalam tafsirnya (7 D&l).
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pelajman dan penielasan bagi segala sesuatu," battwa

maksudnya adatatr (hukum) halal dan haram.6s

15156. Al Harits menceritakan kepadalnr, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata, tentang firman Altah, ,6 ,9i 5*;;
"Dan penjelasan bagi segala sesuatu, " ia berkata, "Apa yang

diperintatrkan dan dilarang Allatr kepada mereka."700

15157. Muharnmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklsu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
4A[ah, AlS,;;&L.i ;] S> u d;:$1a.';q4)

,;; "Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luhJuh

(fmnat) segala sesuatu sebagai pelaiaran dan penielasan

" bagt segala sesuatu," bahwa Athiyyah berkata: Ibnu Abbas

memberitakan kepadaku batrwa ketika Nabi Musa ditimpa

kematian, ia berkata, "Ini karena Adam. Allah telah

menjadikan kita di dalam surga dan kita tidak akan mati.

Karena kesalatran Adam kita diturunkan di sini." Allah lalu

berfirman kepadaNabi Musa" "Apakatr perlu Aku utus Adam

agar engkau dapat berbicara dengannya?" Musa menjawab,

"Ya." Ketika Allah telatr mengutus Adam, Musa berkata

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511564), Al Mawardi dalan An-Nulrat wa Al
Uyun (3D60), Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tanzil Q1542), dan Abu Hayyan

dalamAl Bab Al Mthith(51170).
Abu Halyan daltm At Bahr Al Muhith (5/170) dan As-suyrthi dalam Ad'Dtrr
Al Mantsw (3/550).
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kepadanya. Adam berkata, ..wahai Musq engkau meminta

kepada Allah agar mengutusku kepadamu'" Musa menjawab'

..Kalau bukan karenamu, kami pasti tidak berada di sini."

Adam berkata kepada Musa, "Bukankah Allah telatt

memberikan segala sesuatu kepadamu; pelajaran dan

penjelasan? Bukankah engkau telah mengetatrui bahwa

segala musibah yang terjadi di bumi dan pada dirimu telah

tertulis sebelum terjadi?" Musa menjawab, "Ya'" Nabi Adam

pun dapat mengalatrkan Nabi Musa'701

15158. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdgrrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari Abdushshamad bin Ma'qil,

batrwa ia mendengar Watrab berkata' tentang firman Allah,

,& ,9J5#;i;'^E.i ,t$ ,-lL c d;gi eii' G<'
,,Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Iaurat)

segala sesuatu sebagai pelaiaran dan penielasan bagi segala

Sestlattl,,, ia berkata, ''Dituliskan baginya, 'Janganla}r kamu

mempersekuttrkan Aku dengan sesuatu dari penghuni langtt

dan bumi, karena sesungguhnya semua itu adalah makhluk-

makhluk ciptaan-Ku. Janganlatr kamu bersumpatr dusta demi

nama-Ku. Sslangsiapa bersumpah dusta demi nama-Ku'

maka Aku tidak akan menyucikannya. Selain itu, berbaktilah

kepada kedua orang fuamu'.u7o2

?or As-suyuthi dalanAd-Durr Al Man*ur (3/550)'

't 
'iAifiir"nq 

dalam tafsirnya (2/lol) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimva

(5/1s64).
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Takwil fiman Allah: t'A6tA (Berpeganglah kepadanya
dengan teguh)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami katakan kepada

Musa ketika kami telah menuliskan baginya apa yang terdapat dalam

luh-luh Taurat, segala sesuatu; pelajaran dan penjelasan atas segala

sesuatu. Ambillah luh-luh itu dengan kuat. Keluarkanlatr berita dan

maksud yang terkandung dalarn luh-luh Taurat itu."

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna kata al
quwwah dalam konteks ayat ini. Sebagian berpendapat batrwa

maknanya adalah kesungguhan. Mereka yang berpendapat seperti itu
adalatr:

15159. Abdul Karim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibratrim bin
Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

. berkata dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, tentang makna firman
Allatr, ihLfrt "Berpegonglah kcpadanya dengan teguh,"
ia berkatar "Dengan kesungguhan."7o3

15160. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hamad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, -rh6'ti"
"Berpeganglah kcpadanya dengan teguh," ia berkatq

"Dengan kesrmgguhan dan kerja keras."7g

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1565).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1565), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyn (3D60), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1542).

703

7U
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Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, *Ambillah

dengan ketaatan kepada Allah." Mereka yang berpendapat seperti itu

adalatr:

1516l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

memberitakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Anas, tentang

firman Allah, ih6r3 "Berpeganglah kepadanya dengan

teguh," ia berkata, "Ambillah dengan ketaatan."7os

Kami telah menjelaskan makna ini dengan argumentasinya dan

perbedaan pendapat di kalangan ahli takwil dalam surah Al Baqaratr,

pada pembahasan tentang firman Allah, '16, $t;iu. U itL
"Peganglah teguh apa yang Kami berikan kcpadamu." (Qs. Al
Baqarah l2l:63) Oleh sebab itu, tidak perlu diulang lagi.

Talrwil fiman Allah: W\!LY- ei ii| (Dan suruhtah

kaummu berpegang hepada [perintah-perintahnyal dengan sebaih-

baihnya)

Abu Ja'far berkata: Allatl berfirman, "Karni berkata kepada

Musq 'Perintahkanlatr bani Israil, kaummu, agtr berpegang

kepadanya dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlatr apa yang mereka

temukan di dalamnya dengan sebaik-baiknya'."

15162. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

7os Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1565), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(31260), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (3D59>.
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dari As-Suddi, tentang firman Allah, qr$,ltiY; e'j, ,V
" Dan suruhlah kaummu berpegang kcpada (perintah'

perintahnya) dengan sebaik-bailorya," ia berkata, "Mereka

melaksanakan apa yang mereka dapati didalamnya dengan

sebaik-baiknya.u7o6

15163. Abdul Karim menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibrahim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad menceritakan kepada

kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

\^;,A,!LU e';t ,V " Dan suruhlah kaummu berpegang

trepada (perintah'perintahnya) dengan sebaik'baibtya, " ia

berkata, 'Nabi Musa diperintahkan agar berpegang lebih kuat

daripada yang diperintatrkan kepada kaumnya."7o7

Jika ada yang bertanya, "Apakah makna fimran Allatl, iYt
qr$\ ItL\ A$t 'Dan suruhtah kaummu berpegang kcpada

(perintah-perintahnya) dengan sebaik-baibtya'? Apakatr mereka

boleh meninggatkan perbuatan baik yang terkandung di dalamnya?"

Jawabannya adalatU 'Tidak, di dalan[rya terdapat perintatr dan

larangan. Allah memerintahkan mereka agar melaksanakan apa yang

diperintah untuk dilaksanakan dan meninggalkan apa yang dilarang

untuk dik€rjakan. Melaksanakan perintah itu lebih baik daripada

melakukan larangan."

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1566).

Ibnu Katsir dalam tafsimya (61392).

76
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Talrwil lirman Allah: 'uj;ni 3l; K-irL'(Nanti aku akan

memperlihatkan kepadamu negeri orang4)rang yang fasik)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Nabi Musa

ketika Dia telah menuliskan segala sesuatu dalam luh-luh Taurat itrl
,.Berpeganglah dengan teguh. Laksanakanlah yang terkandung di

dalamnya dengan sungguh-sungguh. Perintahkanlah kepada kaummu

agar melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya dengan baik.

Laranglatr mereka untuk menyia-nyiakannya tidak melaksanakan

perintatr yang terkandgng di dalamnya, dan mempersekutukan Aku'

karena sesungguhnya orang yang mempersekutukan-Ku pasti akan

Aku perlihatkan kepada mereka tempat mereka di akhirat kelak, yaitu

tempahya orang-oruurg fasik; neraka yang telatr dipersiapkan r:ntuk

musutr-musuh Allah. Allah berfirman, '$;ii 3\; Kk 'Nanti Aht

alran memperlihottron kcpadamu negeri orang-orang yang fasik'.

Seperti ucapan seseoftrng kepada orang yang berbicara kepadany4

'Besok akan aku tunjukkan tempat orang-orang yang menentangku!'

Ungkapan yang mangandung makna ancaman terhadap orang-orang

yang melawan dan menentang perintatr.

Para ahli talo ril berbeda pendapat tentang malananya. Sebagian

berpendapat seperti yang telah kami sebutkan, di antara mereka

adalah:

15164. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, '6i$i 3l; K-t-L "Nanti Aht alan

memperlihatkan kepadamu negeri orang'orang yang fasik"
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batrwa maksudnya addah, tempat mereka di akhirat

kelak.7o8

15165. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, makna yang sama.

15166. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman

Allah, '6#ni 3l; K)jY uNanti Aht akan memperlihatknn

kcpadomu negeri orang-orang yang fasik," ia berkata,

"Maksudnya adalah Jahanam. "T@

Ulama lain berpendapat batrwa malcnanya adalah, "Alu akan

memasukkanmu ke negeri Syam, kemudian Kuperlihatkan kepadamu

tempat-tempat orang kafir yang pemah menempati tempat-tempat itu.

Mereka adalah para pengrnsa "halim dan jahat."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15167. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazrrd menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allalt '6j;ni 3li Ktfu *Nanti aht akan memperlihatkan

Mujahid dalam tafsirnya (1246),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1566), dan

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21543).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1566) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
AlUynQD6t).

?08
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lrcpadamu negeri orang'orang yang fasih " bahwa

maksudnya adalah, tempat-tempat mereka'7lo

15168. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 3$ K-tfr
'Ug;)i,,Nanti aht apan memperlihatkan pcpadamu negeri

orang-orang yang fasilc," ia berkat4 "Tempat-tempat

mereka."Tll

ulama lain berpendapat bafuwa maknanya adalatr, *Aku akan

memperlihatkan kepadamu tempat tinggal kaum Fir'aun, yaitu Mesir."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:7I2

15169. [Abu Zur'a]r menceritakan kepada kamu, Abbah Sa'id Al

Ju'fi menceritakan sebuatr hadits kepada kami dari Abu

salam, dari sa,id bin Abi Arubaln" dari Qatadah, tentang

firman Allah, 'ti];ni ,$ K;V *Nanti aht altan

memperlilutkan kcpadamu negeri orang'orang yang fasik,"

bahwa maknanya adalah Mesir].713

?ro Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya(511566) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun(3D61).
7rr lbid.

'l' Demikian disebutkan dalam manuskrip' tanfra menyebutkan pendapat-pendapat

ulama png berpendapat seperti itu. Set€lah kalimat ini terdapat bercak putih

paaa manustcrip. Pendarpat seperti ini disebutkan oleh As-suyuthi dalan Ad-
-Durr 

Al Mantnr,yang lafaznya "Apu $;yr-SVaikh meriwayatkan dari Qatadalu

tentang firman eifuU '4zj1i 3f' f-$Y yaitu Mesir." Al Mawardi juga
. menyebutkan makna seperti itu dalam An-Nulrat wa Al Uyun (2D61), yang

lafazhnya, "Tempat orang-orang fasik itu adalah tempat tinggal Fir'aun, yaitu

Mesir."
7r3 fafmat dalam kurung hilang dari semua manuslcip. Kami menemukannya dari

pertanyaan-p"rturry"ri yaog-6ia;,rtao Al Bardza'i kepada Abu Zur'ah fu-Razi
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Abu Ja'far berkata: Kami memilih pendapat yang telatr kami

sebutkan sebelumny4 karena sebelum ayat, 'qjp)tJi'rl, K)-l6"Nanti
aht akan memperlihatkan kcpadamu negeri orang-orang yangfasik,"

Allah memerintatrkan kepada Nabi Musa dan kaurnnya agar

melaksanakan apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Oleh karena

itq sangat pantas jika perintatr itu ditutup dengan ancaman bagi

orang-orang yang menyia-nyiakan isi kitab Taurat, orang-orang yang

tidak mau melaksanakan perintah Allah dan menyimpang dari jalan-

Nya. Bukan menutrp ayat ini dengan berita yang telatr dibahas

sebelurnnya, atautentang sesuatu yang tidak boleh disebutkan.

{t{ro

ob ifii ii,6*r aSisi-i$ia;t;;*r;a
'{ )4i W W ob q\};i$ $t'iL t;;

'& $'t"W ;;& t$ W w- a{, W ir*-
@AE wi3$qi6\.K

uAku al<frrJ rrr.efialindky;rrr ofimg.orcmg ydrrg

menyorrrrbongl($r dirinya ili nulloburnrli tanpa alasolr. yang

benf,r ilmi tanda-tmiltlelcuosaart Ku. Mqela iil<a melihat
dop - dap uy dt (I<u), nrer: el<a fidak bqinrmt l<epadmU a. D an

iil<a muela melihat iorlfrrr yorJg merrbowol<epoda Petuiuk,

(W. 194 H) Qn40), Tahdzib Al Kamal (ll/10) dari Qatadatr dengan lafazh
seperti ini. Adz-Dzahabi dalam Al Kmakib An-Nirat (1137) dn Ibnu Hajar
dalam Lisan Al Mizan (6D60).
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rnqeka fidnk mttu meneffrpttt*ya, tetapi iilr.c rnerela

rnelihat i alan l<cse sotart, rner el<a tr'rus nenene'nr,lpulvry a.

Ycrrg demikian itu adalah l<arenfl nsela mendustal<mt

ayat-dyat Kani dmr rnerel<a selahtlalf,i df,ri padanya-"

(Qs. AI A'raaf ITlz l#l

Tarrwil firman Allah: d'i| a 5;;ga-'ctiti6-t; e SrJa
gt h (Aku ahan memalingkan orang-orang yang

menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar

dari tanda-tanda kekuasaan-Ku)

Abu Ja'far berkata: Para ahli taktilil berbeda pendapat

tentang makna ayat ini. Sebagian berpendapat batrwa maknanya: Aku

akan mencabut pemahaman kitab dari mereka

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15170. Ahmad bin Manshur Al Marwazi me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Bakar menceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata

tentang firman Allah, ,6'il a 6;i3-ir-tri'6-t; e srJa
qt h *lm akan memalingkan orang-orang yang

menyombongkan dirinya di muka buni tanpa alasan yang

benar dari tanda-tanda kelcuasaon-kt," ia berkata, "Aku

cabut dari mereka pemahaman tentang Al Qur'an dan Aku

palingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. u7l4

7t4 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1567), Al Mawfidi dalam An-Nuftat wa Al
Uyrn (3t261), dan Abu Halyan dalarn Al Bafu Al lfirrtilh $1173\.
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Abu Ja'far berkata: Penakwilan Ibnu Uyainatr ini

menunjukkan bahwa menunrtnya kalimat ini adalatr ancaman dari

Allah terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah pada saat Nabi

Mtrhammad diutus kepada mereka, bukan kaum Nabi Musa pada

masanya, karena Al Qur'an ditunurkan pada masa Nabi Muhammad

SAW, bukan pada masa Nabi Musa.

Ulama lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Aku akan

memalingkan mereka dari mengambil pelajaran terhadap hujjah yang

diberikan."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

l5l7l. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Jtuaij, tentang fimran Allah, e srk
|?.-11 *Aht akan memalingkan <rang'orang yang

menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang

benar- dori tanda-tanda kehtasaan-Ku," bahwa maksudnya

adalah, Aku akan memalingkan mereka dari penciptaan

langit dan bumi, sedangkan tanda-tanda keagrrngan-Ku ada di

clallamnya. Aku akan memalingkan mereka dari memikirkan

tentang itu dan mengambil petajaran dari semua itu.7l5

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utarna untuk

dikatakan sebagai pendapat yang benar dalam masalatr ini adalatl,

sesungguhnya Allah memberitahukan bahwa Dia akan memalingkan

?ts Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D61), dengan maloanya, ia berkata,

"Kedua: bahwa itu addah tanda-taoda kekuasaan Allah SWT yang berbentuk
makhluh seperti langit bumi, matahari, dan bulan. Jadi, malcranya adalah,

'Aku palingkan mereka dari berpikir dan mengambil pelajaran'."
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tanda-tanda kekuasaan-Nya, yaitu dalil-dalit dan bukti-bukti akan

kebenaran perintatr-Nya kepada harnba-hamba-Nya. Ia mewajibkan

kepada mereka akan menaati-Nya dalam hal keesaan dan keadilan-

Nya. Demikian juga dengan kewajiban yang lain. Langrt dan bumi

serta semua makhluk ciptaan-Nya adalah tanda-tanda kekuasaan-Ny4

dan Al Qur'an juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Ayat ini memberitahukan secara umum batrwa Allah akan

memalingkan tanda-tanda kebesaran-Nya dari orang-orang yang

angtGh dan sombong di bumi tanpa kebenaran. Mereka adalah orang-

orang yang berhak disebut sebagai omng-orang yang tidak beriman.

Mereka dipalingkan dari mematrami semua tanda-tand4 pelajaran,

dan peringatan Allah, karena jika mereka memahami sebagian dari itu

dan mereka mendapat hidayah karena mengambil pelajaran dari itu

dan mereka menyerahkan diri kepada kebenaran, maka itu tidak akan

terjadi pada mereka. Allah berfirman, q.1Li,-1 4f 'JL W- oLi

"Dan jika mereka melihat ialan yang membawa kepada petuniuk,

mereka tidak mau menempuhnya." (Qs. Al A'raaf lT: 146) Tidak ada

yang dapat menggantikan firman Allah.

Tatrwil firman Allah: oY V\}-i$ -9"t; '+ 1:i- o{t
;+t"w :;*, ;;li w w o{:.w ir*-'i )i)i'J+ ti;
@ aE Wi|fiWg, VK.fr\(Mereka iika metihat tiap-tinp

ayat[KuJ, mereka tidak beriman kepadanya Dan iika mereka

melihat jalan yang membawa kepada petuniuk, mereka tidak mnu

rnenempuhnya, tetapi jiha mereka melihat ialan hesesatan, mereha

terus menempuhnyo. Yang demikian itu adalah harena mereha

mcndustahan ayat-oyat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya)
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Jika saja orang-orang

yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar itu mau

melihat; mereka telatr berbuat angkutr di bumi tanpa alasan yang

benar. Mereka anglorh dan sombong di butni, tidak mau beriman

kepada Allah dan Rasul-Nyq serta tidak mau tunduk terhadap

perintah dan larangan-Nya, padahal mereka adalah hamba-hamba

yang diberi nikmat oleh Allatr dan diberi kesenangan rezeki pada

waktu pagi dan petang.

,ill. 'JL*Tiaytiap aya(Ku)," yang menunjukkan keesaan

Allah dan pemeliharaan yang dilakukan-Nya. Setiap dalil yang

menyatakan bahwa ibadah hanya layak dilakukan kepada-Nya tanpa

selain-Nya. q.lHii "Mereko tidak beriman kcpadanya." Mereka

tidak mempercayai bahwa tanda-tanda kekuasaan itu menunjukkan

huiiah. Bahkan mereka mengatakan bahwa semga itu hanyalah sihir

dan dusta. W ir*,-'.i +!lt |WW 4l*Daniika mereka melihat

jalan" yang membawa kcpado petuniul mereka tidak mau

menempuhnya. " Padahal jika mereka melalui jalan petgnjuk dan jalan

yang lurus, maka mereka pasti akan selamat dari kebinasaan dan

mendapatkan kenikrnatan yang kekal abadi. Mereka tidak mau

menempuhnya dan tidak menjadikannya sebagai jalan bagi diri

mereka lantaran kebodohan dan kebingrrngan mereka.

'rg1 W lfA ;r$ "Tetapi iika mereka melilnt jalan

kcsesatan,- dan jalan itu ditemptrh, maka akan menyesatkan dan

membinasakan. Kami telah menjelaskan makna kaA $fr sebelunurya"

maka tidak perlu diulang lrd."'

"6 Lihatt'r-ir surah Al Baqarah ayd256.



TSstuAl/n,:I'lutui

W :;+;--"Mereka terus memenempuhrqta," ia mengatakan:

Dan, menjadikannya sebagai jalan bagi diri mereka karena Allah telatl

memalingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaan-Nya dari hati

mereka. Sungguh, mereka tidak akan menang dan meraih

keberuntun garr. iilt W | 3$ qh liK'i+\,!syi * Yon g de m i ki an

itu adalah karena mereka mendustalran ayat-atnt Kamri dan mereka

selalu lalai dafi padanya." Allah berfirman, "Kami palingl66 mereka

dari tanda-tanda kelarasaan Kami, sehingga mereka tidak memikirkan

dan memahaminya, serta tidak dapat mengambil pelajaran dan

peringatan dari tanda-tanda kekuasaan itu Oleh sebab itu, mereka

berhak mendapatkan hukuman dari Kami kalema dusta mereka

terhadap tanda-tanda kekuasaan Kami." '# (; i3$ "Dan mereka

selalu lalai dari padanya." Lalai terhadap tanda-tanda kekuasaan

Kami dan bukti-bukti yang nyata terhadap kebenaran perintatr dan

larangan Kami terhadap mereka. Mereka melalaikan dan tidak mau

memikhkannya, serta tidak mau mengambil pelajaran dari semrra itu.

Oleh sebab itu, mereka mendapatkan siksa s€ee1ti yang telatt

difinnankan Allah, maka mereka dimusnatrkan-

Terdapat perbedaan qira'at (bacaan) dalam membaca

ayag;!Si. para atrli qira'at Madinah, sebagian ahli qira'at Makkatr,

dan sebagian ahli qira'at Bashrah, membacanya demikian, dengan

huruf ra' berharakat dhammah dan suhn pada hurtrf .Drn-

Sebagian besar ahli qira'a, Kufah dan sebagian Makkah,

membacanya dengan huruf ra ' dan syinberharakat fathah: -€1i."'

?r7 Dua ahh qira'at grgmbacanya r$i. seaangtan ahli qira'at sab'ah yang lain

membacanya e'jl\. Dari Ibriu Amir dalam s&r riwayat menyebutkan

membacanya d6ngan hunrf syin berharakat dhonmahmetgikrttihuruf ra'.
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Para ulama pakax batrasa Arab berbeda pendapat tentang

maknanya jika huruf ra' dibaca dhammah dan huruf syin dibaca

suhtn. Juga jika kedua huruf tersebut dibaca/athah.Diiwayatkan dari

Abu Amr bin Al Ala, ia berkata" "Jika huruf ra' dibaca dhammah dan

huruf siz dibaca suhtn, maka artinya kebaikan, sebagaimana firman

Allah, (6'# Ft; i$ "K"*udian jika menurut pendapatmu mereka

telah cerdas (pandai memelihara harta)." (Qs. An-Nisaa' [a]: 6)

Artinya dalam keadaan baik dan layak. Beliau juga membacanya

dengan huruf ra' dan syin berharakat fathah. Artinya sikap h:rus

dalarn menjalankan agama Islam, sebagaimaan firman Allah, E;G
@rGJ A29 "Kannu mengajarknn t@padafu ilmu yang bens di

antara ilmu-ilmu yang teloh diajarkan kcpadamu." (Qs. Al Kahfi

[18]: 66) Artinya istiqamah dalam ajaran agama

AI Kisa'i berkata, "Kedua kata tersebut adalah dtra bahasa

yang mengandung satu malcna, seperti as-suqmu dan as-saqam

(penyakit), al huznu dan al hazanu (sedih), serta ar-rusyd dzra ar-

rasyad."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalatr ini

mennnrtku adalatl, kedua kata tersebut diambil dari qira'at yang

dibaca di beberapa tempat. Kedua kata tersebut memiliki makna yang

sarrla Dengan bacaan [umapun tetap benar.

ooc

i;'&JaA + ie$i i4s; Wh frK O-it$

@oj;. 13(6{y6i*
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,rD63rt or(mg.otdrrg y6grrg menfu/f",tabt oltlt alat Kani dart

iy7.fu76,5takarJ at61rr fi,43n4;ffJtti alhhaq sia.sialah Pefudt1
mnelt&. Mqell@ dnak diw balasffi selain dmi apa yorJg

tclah mseha@alratu"

(Qs. Al draaf lTlz l47l

Takwil firman Allah:,+ r-i- 1fli i4$ W:4 riK Oiti
5J:4 13K6 $yAt#* ilfi:5 @an orursoruns vans

mendusfakan ayat4yat K4trrri dan mcndustafun akan menemui

akhbat, sia-sialah p*buatan nereho Mereha tdak diberi balasan

selain dari apayang teloh ncreha heriohan)

Abu Jarfar berkata: Allah berfirman, "Mereka adalah orang-

orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa kebenaran. Setiap

orang yang mendustakan hujjatr-hujjah Allah dan Rasul-Nya serta

tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan mengingkari adanya'-HaIi

Kebangkitan setelah kematian, dan mengingkari pertemuan dengan

Allah di a}fiirat kelak, maka segala amal perbuatan mereka dibatalkan

dan hanya mendapatkan balasan terhadap dosa-dosa mereka, sebab

mereka melalnrkan kebaikan karena selain Allah, dan mengikuti hawa

nafsu pada selain yang diridhai Allah.'Allah berfirrran, 414,y
313- l!ful Jy"Mereka tidak diberi balasan selain dari apa

yang telah mereka fteriakan." Balasan terhadap perbuatan mereka

adalah kekal dalam api neraka Gejolak api neralca menge'pung mereka

lorcna perbuatan mereka ada dalam keranglcan ketaatan kepada

syetao, bukan taat dan patuh kepada Allah. Kita berlindung kepada

Allah dari murka-Nya. Sebelumnya telah kami jelaskan makna kata al
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hubuth (sia-sia), al jaza' (balasan), dan al akltirah, maka tidak perlu

diulangi lugr."t

{D{DO

fii?-rt \:)-; g,+- 4 b-t# iy e"i ?5 Gg
ij,r'*, ir3fli'W4_fr{ t &#3-1,fsl W

"Dan l<awrr lvftl.s,q setclah l<epugiarr lvfiusa l<c guffiintg Tlwr
menhnt dmi puhiasan puhi.asan (enas) mqela anak

len;Du yarrgbqa/a.th danbqsum* Apal,ah nrsela dnak
m,engaalwi bahw a cnak len$u ifirl tidak ilapot bqbicara

dagan ntr'r.elrc don ddak dapu (fu) memrnfiid<an iala,
lnpoilo nrl-;el<a? lvlei"relca menjailil<onrry a (sebagai

setrtahrrn) dan nrrl":ekd adalah ofimg.orar.g yang zlhalim."

(Qs. Al A'raaf [148]: 148)

Tatrrvit fiman Allah: *+ ;* b,e$iy 6i ii rliS
<4rLjrtj,'4'ri;i(Zt't44;{5i83-7)t1r6_i1r?'i'$-G
@ fO"" kawn Musa, setelah hepergian Musa he ganung Thur
nembuat dari Tnrhiasan-perhiosan [enosJ mereha anak lembu yang

bertubuh dan bersuaro Apahah nercho tidah nungetahai bahwa

anah lemba ita tidah dopat berbicaru dengan mereha dan tidok

7rr Liha a&ir surah Al Ma'idaah ayat 53.
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dapat tpulat ,rrcn otiuhkan ialan kewda mereka? Mereha

menjadikannya lsebagai semhahanJ dan ncreka adalah otang-

orang yang zialim).

Abu Ja'far berkata: Allah berfirmao, *setelatr Musa berpisatr

dengan kaunrnya karena ingin mendatangi dan berkata-kata kepada

Ttrhannya serta memenuhi janji yang telah dijanjikan, kaumnya yang

terdiri dari bani Israil membuat patung anak lembu dari perhiasan-

perhiasan emas mereka, lalu patung anak lembu itu mereka sembah."

Allah kemudian menjelaskan apakah patgng anak lembu itu'

39^ $-A "Yang bertubuh dan bersuua" lvlakna Hnnvar adalah

sura lembu. Allah memberitahukan bahwa mereka itu sesat, tidak ada

orang berakal yang sesat seperti it11 karena Tuhan yang memiliki

kerajaan langit dan bumi serta mengatur se,mua itu tidak mungkin

memiliki tubuh dan bersuara seperti lembu yang tidak dapat berbicara

kepada orang lain dan tidak dapat menunjuk*an jalan kebenaftn dan

kebaikan. Mereka berkata "Inilah tuhan kami dan tuhan Musa."

Mereka lalu bersimpuh dan menyembahnya dalam keadaan dungq

menjauh, dan sesat dari Allatt.

sebelumnya telah kami jelaskan sebab ibadah yang mereka

lakukan terhadap patung anak lembu itu dan bagaimana cara orang

membuat patung anak lembu itu. Oleh sebab itu, tidak perlu diulang

lagi.

Kata al huty terdii dari dua bahas4 bisa dibaca dengan huruf

ha' tx,rharukat dhammah, yaitu aI huly, itrt adatah bacaan asal. Bisa

juga dibaca dengan huruf ha' berbaral*d trasrahTle Demikian juga

7re Litat Mukhtas Ash-Shiffitat, (llil), pada peinbahasan kata Huly.
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dengan kata lain yang bentulmya sama dengan kata ini, seperti Shily,

Jitsy, daln 'Ity. Bila dibaca dengan salah satu dari bacaan ini maka

tetap benar, karena bacaan seperti ifu memenuhi syarat dan maknanya

tidak berbeda.

W Ft* {i &#t-S ,fr\ W il "Apakoh meretra tidak
mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan

merelra dan tidak dapat (Wla) menunjukkan jalan kepada merelra? "
Ia berkata, 'Apakah orang-orang yang bersimptfi menyembah patung

anak lembu yang mereka buat dari perhiasan emas itu tidak sadar

batrwa sebenamya yang mereka sembah adalah patung anak lembu?"{

W fu* {i &#f-"Tidok dapat berbicara dengan mereka dan

tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kcpada mereka. " Dia berkata,

"Yang tidak dapat menunjtrkkan jalan kepada mereka. Sifat seperti itu
bukanlah sifat Tuhan yang layak untuk mereka sembah dengan

sebenarnya. Batlkan sifat Tuhan yang sebenamya itu dapat berbicara

kepada para nabi dan rasul-Ny4 memberikan petunjuk jalan kebaikan

kepada makhluk-Nya, dan mencegah mereka dari jalan kebinas&m

dan kehinaan."

Allah berfirman, lji6 "mereka menjadikannya (sebagai

sembahan)," yakni: Mereka menjadikan patung anak lembu itu
sebagai tuhan. $ft :t "Dan mereka adalah," menjadikan patung

anak lembu itu sebagai sembahan. <449 "Orang-orang yang
zhalim," kqtada diri mereka sendiri, karena mereka menyembah

sesuatu yang tidak layak unhrk disembah. Mereka memberikan sifat
ketubanan kepada sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai tuhan.
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Sebelumnya telatr kami jelaskan makna azh-zhulm ftezhaliman),

makatidak perlu diulang lud."o

ooc

t*;_ i A $6$1;i #ltf; F1,$ e-.8'q
@ 6.Fia'i;rul6#3c3

"Don setclah nrsela sangat merryexli pukntannya dart

melgetahaibahwa ma17.el<a tqlah sesat, nrsela pwtbeTlqtu,

'Sungguh iitlc Tulwrtl,ami fidak menbqi ralmwt lnpado

k.r,mi dm dnak nutganpuniKorni, pcstilahl<firri mafadi
ofimg' or (mg 

Y Afig m'etltgi."

(Qr. Al,{raaf lTlz l49l

Talrwit firman Anah: tJl X #ttStt 'r+$ 4 qgi
6$ii a ||HJ s Fi G3 t*,:;. { 4 $6 loan

setelah mereka sangat mcnyesali perbuolannya dan mengetahui

bahwa mereka telah sesat, mereha pun berhata, "Sungguh iika
Tuhan kami tidak memberi rahmot kepada kami dan tidah

,nengampuni Kami, posfilah hart nuniadi orang4rang yang

merugi.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 'r*r$ 
-, ry g;

,,Dan setelah merelra sangat menyesali perbuatonnya," ketika orang-

720 Lihat taftir surah Al Baqarah ayat 51.
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orang yang menyembah patung anak lembu itu menyesal, mereka

yang telah disebutkan Allah tentang sifat dan keadaan mereka ketika

Nabi Musa kembali kepada merek4 menyerahkan hukuman mereka

kepada Nabi Musa. Demikian ungkapan batrasa Arab untuk

menunjukkan seseorang yang menyesal terhadap sesuatu yang telah

lalu atau lemah dan tidak mampu melakukan sesuatu, dalam

ungkapan, .hli {!.e e uJatutr kekedua tangannya. Dua ba}rasa

yang sangat fasih, berasal dari penyerahan diri; seseorang memukul

orang lain atau bergulat, kemudian membanting lawan ke tanatr agar

menyerah kalalL orang yang dibanting itu jahrh di depan orang yang

membanting. Orang yang tidak bisa melawan atau seorang pegulat

yang tidak mampu membalas, kemudian ia menyesal atas segala yang

telah terjadi, maka dikatakan kepadanya rmgkapan, i-{'rl, Jrf- atau
'}iri 

"Jattrh ke keduatangannya."

Maksud firman-Nya, tk S ;51 V?; "Dan mengetahui

bahwq mereka telah sesat," adalah, mereka sadar batrwa mereka telah

jauh dari jalan yang benar, telah pergi menjauh dari agama Allah, dan

kafir terhadap Tuhan mereka Kemudian mereka berkata sanrbil

bertobat: Kembati kepada Allah dan menyeratrkan diri kepada-Nya

dari kelofirran mereka. Al1.Ui 6 #j G3 tg;- { A
6rr$i "sungguh iika Tuhan kami tidak memberi rahmat kcpada

kami dan tidak mengamryni Komi, pastilah kami meniadi orang'

orangy@,g merugi."

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat ini. Sebagian

ahli qira'at Madinatr, Makkatr, Kufah, dan Bashralu membaca ayat,

t!: g:;- d A "sungguh iika Tuhan kami tidak memberi rahmat

kcpada kami," dengan rafa' (rabbuna) karena menempati posisi

sebagai klwbar.
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Sebagian besar ahli qira'at Kufah membacanya dengan

nashab (Rabbana), berdasarkan takwil, tt" u-rl;7 i y "Jika engkau

tidak memberikankan rahmat kepada kami wahai Tuhan kami," Yaitu

ungkapan langsung ymg mereka utarakan kepada Tuhan mereka.

Mereka me,nyebrdkm dasan bahwa dalam salah sahr qira'at

disebutkaru E, C7 i'1 Ini menrpakan dalil bahwa kalimat ini
diucapkan dari mereka kqada Tuhan.zr

Abu Je'fer bcrtete: Yang lebih lebih utama adalah bacaan

yang menjadikan rabbua sebagai t:habo dan menggrrnakan hurufya'
pada dan rafa' fra t33 $oAUr*), krena tidak ada indikasi

sebelumnya yang mewajibkan kalimat ini menjadi kdimat langsung.

Qira'at (bacaatt) )reg melrgatakan bahwa ayat ini dibaca dengan

bacaar\ €; G'j 'f '4 kami tidak mengetahui ke-shahih-annya

menunrt tfiabar y."g ary"t diterima. Makna firman Allah, q- d "l6 '#: G3 *Sr-g* jika Tuhan ltumi tidak memberi rahmat

kepada l(@rri d@ frfuk rnengampuni l(ami," Jika Tuhan kami tidak

bersikap lembut kepada kami dsngan menerima tobat dan memberikan

rahmat-Nya kepada kami s€rta mengampuni segala dosa dan

kesalahan kami, mrke pastitah kami temmasuk orang{rang yang bisa

saja semua amat kebaikamya menjadi sia-sia

{r{tc

r2t Ibnu lktsir, Naf, AhAm, Ibnu Amir, dan Ashim membacanla, G: t*i-
dengan hnnrf.p'@yohonna dan rof padra rabbuna. Scdangkan Hamzah
dan Al Kisa'i mcobecmyq E 6j dengan humf ra' pada tuhamna dn
nashb padra rabfuu-LM At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab ' (hal. 93) dan Ibnu Al
Iavzr dalam Zad ll ltfiariv (3t263).



SwahtrJHrad

36"4y,:A#,;r'{;V
'ey u J.;;f6, t3, JGt 6; I'i;b -;; Jy*j e' $;

'Ci,Et;.{rr"'5:;'A i#
c,a,#,* r;Li$V$ a.Wux;';i\LLl d

u*iei,.$1 c"as;{lfil
"Danutt<atolvhsatclahlen$alilnpadal<awnnyadengort
mmah ilan seilih rwti &rerllortnlah dio,' /.Jranglcah br.mtl<rry a

puhaanydr.gl<flfl :'ru@al<rrrrsesudahl<epugidnku!
Aprrl,ah l<nntu heilak nendalului ianii Tulwrvrnt? Dart

lvhls;o pun melenparlwtluh'luh (Tautat) itu dfrrt

meneg@g Gorlnbut) l<e\ala soudaranya (Hantn) sartil
meflarit$yy a l<e arahrry a, Harun bqlata,'Hoii anak ibuku,

sesnngguhny olcaum hti talah nengartgapkulenwh dffl
lwnpir.lwnph nlrz:el<o menrh'uruhlcu, sebab itu iangonlah
karru meniadilcan rrust/f'.qrusuh gerrtira melihatlcu, dfin

ianganlahl<mw masuldcm al<uko Morn golongan ordng
atmtgymJg Tholim'."

(Qr. Al A'raaf [7]: 150)

Takwil lirman Allah: 13,JEU'arrfr -.-.3 Jy6i gttJi
;$ ';1 $a;l'o.i".'n 4FS (Dan tatkala Musa telah kembali

hepada haunnya dengan nanah dan sedih hati berhatalah dia:

"Alangkah bwuknya lnrbuotan yang hamu heriahan sesudah

kepergianhut Apahah harrrr. hendah mendohului ianii Tuhanmu? o)
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Abu Ja'fer berkata: Allah berfirman, "Ketika Musa kembali

kepada bani I$ail, kaumnyao ia kembali dalam keadaan maratr dan

bersedih hati, karena Allah telah memberitahukan batrwa kaumnya

telah memfitnabnya dan Samiri telatr menyesatkan mereka. Oleh

sebab itu, ia kembali dalam keadaan marah dan bersedih disebabkan

itu.

Makna kata al asaf adalah sangat maratr dan murka kepada

orang yang dimurkai, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

15172. Lnran bin Bakkar Al Kala'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: AMussalam bin Muhammad bin Al Hadhrami

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraih bin Yazid

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Nashr

bin Alqarnatr berkata: Abu Ad-Darda' berkata" tentang

firmao Allah, U 'urri, "dengan marah dan sedih-hati",

Kata al asaf adalah satu kondisi di balik marah, yaitu lebih

parah daripada maratr. Tafsiran itu dalam kitab Al Qur'an

adalab "Ia pergi kepada kaumnya dalarn keadaan marah,

kemudian ia pergi lebih marah lagq)'ru

Ada yang berpendapat tentang makna kalimat ini seperti

riwayat berikut ini:

15173. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

u Abu Ja'frr An-Nlhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Ql82), Az-hrjai dalam Ma'ani
Al Qtr'u (A4fi), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil QlSaQ.
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kepada kami dari As-Suddi, tentang makna ayat, Q7 "Sedih

hati,' ia mengatakan batrwa artinya adalatr, bersedih.723

15174. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 6"1 'orf, .iji JL 6i g, t33 "Dan tatkala Musa

telah kcmbali kcpada kaumrrya dengan marah dan sedih

hati," ia berkata, "Musa kembali kepada kaumnya dalam

keadaan marah dan sedih. Allah berfirman dalam suratr Az-

Zukhrtrf, 6ji:.t;-11,71 'Moko tatkala mereka membuat Kami

murka'. (Qs. Az-Zuktrnrf [a3]: 55) Merelca membuat kami

maratr. Y:ata al asaf memiliki dua makna, yaitu marah dan

sedih."724

15175. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:
''' sulaiman bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, tentang firman

AllalL A ';ti.fr .*# lL {i gt eg "Dan tatkala Musa

telah kcmbali kcpada kaumnya dengan marah dan sedih

hati," ia berkata, uMarah dan sedih."Z5

Firman-Nya: -rs$; 'r, +trE 11,3,j,, "Alangkah burufurya

perbuotan yang kamu kerjakan sesudah kcpergianfu!" ia berkata,

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1546),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3f263), dan Abu Hayyan dalam Al Balv Al Muhith (5/180).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1569).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D63) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al
Muhirt (5/180).

7ts

724

725
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"Perbuatan jelek yang kamu lakukan setelah aku meninggalkanmu.

Kamu melawan orang yang aku angkat sebagai penggantiku selama

aku pergi. Kamu juga menentang agamaku yang diperintafukan

Tuhanmu kepadamu. Jika seseorang mengangkat orang lain sebagai

penggantinya untuk mengurus keluarganya atau memimpin kaumnya,

dan jika yang terjadi adalah kebaikan, maka diucapkan P4';i)" 'Ia

tinggalkan dalam keadaan baik', jika yang terjadi kejelekan maka

diucapkan gngkapan ?'rtit, 'Ia tinggalkan dalam keadaan jelek'."

Firman-Nya, ru 'A 3+1 "Apakah kotnu hendak

mendahului ianii Tulwnmu. " Dia berkata,

"Apakah kamu ingt mendahului perkara Tuhanrnu dan kamu

meninggalkannya? fika seseorang mendahului suattr frrkarq maka

dikatakan, ,itr rii uii J"b (Fulan mendatrului @:idl: , lit<a
seseorang mendatrului orang lain maka dikatakan uXl O)ti Jlt
(fulan mendahului fulan) jiak ia meninggalkannya, dan janganlalt

kamu mendatruluiku wahai fulan. Jangaolatr pergi dariku dan

membiarkan aku. 'rlhbf Artinya, saya mendorongnya agar cepat.

rakwir liman Allah: 'd JE 4{}-6 
"b,At 

t$$ 3[Y)

'A r * :: lf 
" 
* : !" #:Y*, :H,,*,'!:,

,JtrPtJ

iiti't'y',l
ftj tl
* -.,t,t

@ Art ll\ lDan Musa pun melemparkan luh-luh [TauratJ itu dan

,nernegang [rambutJ hepala saudaranya [HarunJ sambil menariknya

ke arahnya, Harun berkata, "Hai anak ibuhu, sesungguhnya kaum

ini telah menganggapku lenah dan hampir-hampir mereka

membunuhku, sebab itu janganlah hamu meniadikan musuh'

musuh gembha mclihathu, dan ianganlah hamu masuhkan aku ke

dalam golongan orang4rrang yang zhalbn")
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Abu Jatfar berkata: Allatr berfirman, "Kemudian Musa

melemparkan luh-luh Taurat itu."

Para ulama berbeda pendapat tentang penyebab Musa

melemparkan tuh-luh Tatrat itu. Sebagian berpendapat bahwa Nabi

Musa melemparkannya karena maratr kepada kaumnya yang telatr

menyembah patung anak sapi.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15176. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada karni, ia

berkata: Yazid memberitakan kepada karni, ia berkata: Al
Ashbagh blrl-Zatd memberitakan kepada kami dari Al Qasim

bin Abi Ayyub, ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan

kepadakq ia berkata: Ibnu Abbas berkata" tentang finnan

Allah, 611 'bi,i, .i3 lL 6i gt t35 "Dan tatkala Musa

telah kcmbali kcpada kaumnya dengon moah dan sedih

* lrati," kemudian ia menarik rambut saudaranya dan

mencampakkan luh-luh Tawat itu karena maratr.z6

15177. AMul Karim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin

Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

berkata dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika

Nabi Mtrsa kembali kepada kaumnya, ketika ia mendekati

merekq ia mendengar suara mereka, ia berkata, 'Srmggult"

aku telah mendengar suara-suara kaum yang lalai'. Ketika ia

telah sampai dan melihat mereka bersimputt zujud di depan

patung anak sapi, ia mencampakkan luh-luh Taurat dan

% Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1570).
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memecabkannya

saudaranya."2T

15178. Musa menceritakan kepada kalni, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepadakamidariAs-Suddi,iaberkata:NabiMusa

suatu janii yot g baik? Maka apakah terasa lama masa yang

berlalu itu bagimu atau kamu menghendaW agar kcmurkaan

dari Tulronmu menimpomu, dan kamu melanggar

perjoniiomudenganaht?"Merekaberkata"'Kamisekali'
kali tidak melonggar perianiionmu dengan kematiiin kami

sendiri, tetapi kami disuruh membmva beban-beban dari

perhiasan kaum itu, mala kami telah melemparkannya' dan

demiHan ptla Somiri melemparkawqla''" (Qs' Thaatraa [20]:

86-87). Kemudian Nabi Musa alsnsampalikan l+luh Taurat

itn dan menarik rambut saudaranya, '.1; 61y,i'1e{?!;3-Jll
-rriyr, "n*r- meniawab, 'Hai putra ibuht' iangarilah kamu

Kemudian ia menarik rambtrt

u Makna seeerti ini dis€hilkan lbnu Athiyy4 a4qf-41 Muhoro Al wajiz

(a4n, ii uerlota, *Nabi Musa mencarnpallkan luh-luh Taryal ihr karena ia

mrah k€pada d;t y-g menyembal pa!ps.-d s:r'i' Ia juga marah

t"pra" *ira"r->," rnir-l ti"n" tia* mempcrhatikan perbuatan mereka."
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pegang ienggotht don iangan (pula) kepalaku'." (Qs.

Thaatraa f20l 94)728

15179. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata"

"Ketika Nabi Musa telah sampai kepada kaumnya, dan ia

lihat mereka menyembah patung anak lembu, maka ia

mencampakkan luh-luh Tarat itu dari tangaulya' kemudian

menarik rambut dan jenggot saudaranya seraya berkata, 36

@ "r1 
i;51 ".#fl @'fia'#-t ryitiic i#- " nat

Harun, apa yang menghalangi kamu kctika kamu melihat

mereka telah sesat. (Sehingga) kamu tidak mengihtti Afu?

Maka apakah kamu telah (sengaia) mendurhokai

perintahht?" (Qs. Thaatraa [20]: 92-93)ne

Ada yang berpendapat batrwa yang menyebabkan Nabi Musa

mencanrpakkan luh-luh Taurat itu karena di dalamnya ia temukan

bahwi banyak keutamaan yang diberikan kepada kaum lain, bukan

kaumnya (bani Israil), sehingga ia merasa kesal.

Mereka yang berpendapat demikian adalah:

15180. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadalu tentang firman

Allah, 'Ci,:*i 'fr *Lalu diambilnya (trembali) luh-luh

(Iaura) itu," ia berkata, *Wahai Tutran, aku temukan dalam

luh-luh Taurat itu suatu umat terbaik yang dikeluarkan

Kedua atsar rnitidak kami temukan dalam referensi yang ada pada kami'

Ibnu Katsir dalam tafsimya (31164), suratr Thaahaa ayat92.

724

729



TdldrArtntu,Dmd

kepada umat manusia, merelo memerintatrkan berbuat

kebaikan dan melarang berbuat mungkar. Jadikanlah mereka

sebagai umatku." Allah menjawab, "Itu adalah umat

Ahmad.'Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, aku temukan

dalam luh-luh Taurat itu umat terakhir namun terdahulu -
artinya mereka terakhir diciptakan namun lebih dahulu

masuk surga- wahai Tnhan. Jadikanlah mereka sebagai

umatku." Allah menjawab, "Itu adalah trmat Muhammad."

Nabi Musa berkata *Wahai Tuhan, aku temukan dalam luh-

Itrh Taurat itu bahwa ada suatu umat, injil-injil mereka ada di

dada mereka dan mereka membacanya. Sedangkan umat

sebelum mereka membacanya dengan cara melihatrya

dengan mata kepala sehingga ketika kitab suci mereka itu

diangkat mereka tidak menghafalnya walau sedikit pun dan

mereka tidak mengaatruinya lag -{atadah berkata:

Sesunggtrhnya Allah telah memberikan kemampuan

menghafal kitab suci kepada kanru wahai umat Muhammad,

sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang prm dari umat-

umat lain-.' Nabi Musa berkate "Wahai Tuhao" jadikanlah

mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Itu adalah umat

Ahmad."

Nabi Musa berkata "Wahai Tuhan, aku rcmukan dalam luh-

luh Taurat itu suahr wnat yang beriman kepada kitab yang

pertama dan kitab yang teralfiir. Mereka memerangi

kesesatan hingga mereka membunuh seorang pendusta yang

matanya buta sebelah. Jadikanlah me,reka sebagai umatku."

Allah menjawab, *Ihr adalatr umat Ahrnad." Nabi Musa

berkata, "Wahai Tutran, aku temukan dalam luh-tuh Taurat

+I
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itu ada suatu umat, mereka memakan sedekatr mereka, akan

tetapi mereka tetap mendapatkan balasan patrala. Sedangkan

umat sebelum mereka jika bersedekah maka Allatt

mengirimkan api untuk memakan sedekatr itu sebagai

pertanda bahwa sedekatr mereka diterima Jika sedekatr itu

ditolak maka dibiarkan dimakan bunmg dan binatang buas.

Allah mengambil sedekah karnu dari orang kaya di antara

kamu untuk orang miskin. Jadikanlah mereka sebagai

umatku." Allah menjawab, *Ifi.r adalah umat Ahmad."

Nabi Musa berkat4 "Wahai Tuhan, aku temukan dalam luh-

luh Taurat itu ada suatu trmat jika salah seorang dari ingin

berbuat kebaikan, kemudian ia tidak melaksanakannya, maka

ia tetap mendapatkan balasan kebaikan. Sedangkan jika ia
melaksanakannya maka dihrliskan baginya sepuluh kali lipat

kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat. Wahai Tuhan,

. jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Itu
adalah unat Ahmad."

Nabi Musa berkata, "Wahai Tutran, aku temukan dalam luh-

luh Taurat itu suatu umat yang jika ingin melalekan

perbuatan jahat maka tidak ditulis hingga mereka

melakukannya. Sedangkan jika ia melakukannya maka ditulis

satu kesalahan baginya. Jadikanlah mereka sebagai umatku."

Allah menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Nabi Musa

berkat4 "Wahai Tuhan, aku temukan dalam luh-luh Taurat

itu suatu umat yang memohonkan doq dan doa mereka

diperkenankan. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Allatt

menjawab, *Itu adalah urrat Ahmad."
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Nabi Musa berkata *wahai Tutran, aku temukan dalam luh-

luh Taurat itu batrwa ada suatu unat yang dapat memberi

syafaat dan mereka diberi syafaat. Jadikanlah mereka sebagai

urnatku." Allah menjawab, 
*Itu adalah umat Ahmad'"

Qatadah berkata, "Disebutkan kepada kami batrwa Nabi Musa

membuang luh-luh Taurat itu seraya berkata, 'Ya Allatr, jadikanlah

aku sebagai umat Ahmad'. Allah lalu memberikan dua perkara kepada

Nabi Musa yang tidak pernatr diberikan kepada seorang nabi pun.

Allah berkata ,rg-; ,#l,qi,$i ',t A-i{;l 4L65- 'Hai Musa,

sesunggulmya aht memilih (metebihkan) lamu dan manusia yang lain

(di masamu) untuk memba,wa risalah-Kt dan untuk berbicara

langsung dengan-Ku'. (Qs. Al A,raaf [7]: 144) Nabi Musa mau

menerimanya Altah kemudian memberikan yang kedu4 6i; ui
@ 5JS .2, [!u,6:+ifi 'Dan di antara taum Musa itu terdapat

suatu umat yang memberi petuniuk (kepda manusia) dengan-hok dan

dengan yang hak itutah mereka menialankan kcodilan'. (Qs. Al A'raaf

t7]: 159) Nabi Mrua menerimanya dengan sangat rela'"730

15181. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadakq ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Ketika Nabi Musa

mengambil luh-luh Taurat rttu ia berkat4 '[fahai Tuhan, aku

temukan datam tuh-luh Taurat itu ada suahr umat, mereka

adalah gmat teral:hir, mereka memerintahkan berblat

kebaikan dan melarang perbuatan jahat. Jadikanlah mereka

sebagai umatku'. Atlah menjawab, 'Ihr adalah umat Ahmad'.

a0 AMrrazzaq dalam ta6irnya (Z9l) dan Abu Ja'far An-Nuhhas Mn Ma'ai Al

Qr' or Qll O, sccara ringf,as.
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Nabi Musa berkata, 'Wahai TtrharU aku temukan dalam luh-

luh Taurat itu ada suatu umat, mereka adalah umat terakhir,

tetapi lebih datrulu masuk surga pada Hari Kiamat.

Jadikanlah merelra sebagai umatku'. Allah menjawab, 'Itu

adalah umat Ahmad'."

Kemudian periwayat menyebutkan seperti kisah yang

disebutkan dalam hadits Bisyr bin Mu'adz, hanya saja dalam

haditsnya ia berkata, "Lalu Nabi Musa melemparkan luh-luh Taurat

itu dan berkata, 'Ya Allalu jadikanlah t€rmasuk umat Mulramm.6r.rr73l

Abu Je'fer bcrkatr Pendapat yang lebih utamq ymg

menyebabkan Nabi Musa meiemparkan luh-luh Taurat adalah karena

ia marah kepada umatnya yang menyembah patmg anak lembu,

sebagaimana pemberitahtran Allah tentang itu dalam kitab,Ny4 $;
aYr Fq t\ 4"q"-6 l.,t# q J6 6"1'ar# .*3 6L {}'€,
'${A# oV,At '6;<tt "tur, tatleala lvtusa telah kembali kcwdo

kaumnyh dengan moan dan sedih hai berkatalah dia, 'Alangkoh

bwufuy perbuatan WS kanu korjakan sewdah kepergionht!

Apakah kanu hendak mendalwlui jwrji Tuluwttu'? Dan lulusa ptn
melempkmt lull.lur, (Iawat) itu dan memegang (ranbut) keWla

saudoorlu (Hottt) sa nbil nenoihy ke oahryn'." (Qs. AI A'raaf

[4: 150)

t't lbnu Abu Hatim dalm ta8irnya (511564 dm 1565) dm Al Bag[awi dalan
Ma'alim At-Toail Q1540 da 541). Ibnu Katsir mcNnhrikan komcntr dalam
taftirnya (6896) t€,ltadap dtn dsu ini, "Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah
tentang ini. Ini menrpakan pendapat ymg ghuib, soud-nya tidak sah kepada

Qatadah. Ibnu Athilyah dan ulama lain juga menolalc itu dan memang pmtas
rmtuk ditolak. Mrmgkin ia mendapatlcannya dari Ahli Kitab. Orang-orang Ahli
Kitab banyah yang berdusa dan membuat hadits palsu serta zindik."
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Disebutkan bahwa ketika Allah menuliskan sesuatu unhrk

Nabi Musa di luh-luh Taurat itu, ia sangat dekat sehingga dapat

mendengar suara Qatam (pena) bergeser.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15182. Al Harits menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Imarah, dari Ali, ia

berkata *Allah menuliskan luh-luh Taurat untukNabi Musq

ia dapat mendengar suara Qalam (pena) itu bergeser di luh-

luh Taurat 1Ltr732

15183. [Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kamilzrl dari Atha' bin As-Sa'ib, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata, 'Nabi Musa mendekat hingga

mendengar suara Qalam (pena) bergeser."734

Ada yang berpendapat batrwa Ta,rat terdiri *Jrl' ttrSun

kepingan. Ketika Nabi Musa melemparkan luh-luh Taurat itu, maka

terpecatrlah, dan e,nam diantaranya diangkat. Di antara luh-luh Taurat

yang diangkat itu terdapat penjelasan terhadap segala sesuatu. Allatl

;rfi*,r", ,* 8JS*lS;'r5,,; ,i;,1- c 1{...''il O';8tr4)
,,Dan telah lfumi tutiskan untuk Musa padL luh-luh (Taurat) segala

sesuatu sebagai pelaioon dan penjelasan bagi segala sesuafii." Yang

tinggal hidayah dan rahmat dalam satu bagian yang tersisa, itulah

732

1rt
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1542)-
Kali-"t dalam kunmg, dalam manuslrip tertglis, "Ia berkata: Israil

menceritakan k€pada fami aari Atha bin As-Sa'ib. Sedangkan Isra'il tidak

pemah neriwalra*an dari Atha. Illhzhs "Al Harits menceritakan kepadakg"

itit""g aari nanustaip. Ikmi temukan dalam manuslaip lain'

ttnu ltUiyyaU Anamlt *Alaro Al WaiizQla1Q'
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yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, ,sa:i (*A Aj A;''.ii'fi
@ 'oiii & i'";it"G; "Lalu diambilnva (kcmbali) luh-tuh

(Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petuniuk dan rahmat

untuk orang-orang yang tahtt kepada Tuhannya." (Qs. Al A'raaf [7]:

$4)73s

Ada yang menyebutkan batrwa Taurat itu terdiri dari tujuh

puluh kantong beban unta. Satu juz dibaca dalam satu tatnrn.

Demikian menurut riwayat berikut ini:

15184. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mutrammad

bin Khalid Al Makfuf menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far,

dari Ar-Rabi' bin Anas, ia berkata, "Taurat itu diturunkan

terdiri dari tujuh puluh kantong beban unta, satu juznya

dibaca dalarn satu tahun. Hanya dibaca oleh empat orang;

Musa bin Lnran, Is4 Uzair, dan Yusya bin Nun.'735

Mereka berbeda pendapat tentang materi asal luh-luh Taurat.

Sebagian berpendapat batrwa luh-luh Taurat itu terbuat dari

Tarrrud hijau. Sebagian berpendapat bahwa luh-luh Taruat

itu terbuat dari permata Yaqut. Sebagian berpendapat bahwa

luh-luh Taurat terbuat dari kain bergaris. Berikut ini riwayat

tentang hal ittr:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511562), dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas. Ibnu Athilryah dalam Al Mttharrar Al Waiiz Q1452), Abu Halryan dalam

Al Batr At Muhith(5tl7}), dan Ibnu Al Jauzi d^lamzad Al Masir QD58).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1542), Ibrnu Athiyyah dalam Al
Muhsro Al Wajiz Q1452), dan Abu Halryan dalamAl Bab Al Mthith (5/170)'.
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15185. Ahmad bin Ibrahim Ad-Darwaqi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Haiiaj bin Mutrammad menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim

memberitakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Musa melemparkan luh-luh Taurat itu
hingga terpecah, lalu ia mengangkatnya dan yang tertinggal

hanya sqlerenamnya."

Ibnu Juraij berkata "Ia memberitahukan kepadaku bahwa

luh-luh Taurat terbuat dari permata ZabarJad dan Zamrud

dari surga"737

15186. Musa bin Sahl Ar-Ramli, Ali bin Daud, Abdullah bin Ahmad

bin Syabawaih, dan Ahmad bin Al Hasan At-Tirmidzi

berkata: Adam Al Aqalani memberitakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi,

dari Abu Al Aliyab ia berkata *Luh-lutr Taurat Nabi Musa

terbuat dari kain bergaris."73t

15187. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Abu Al Junai{ dari Ja'far bin

Abi Al Mughirabr ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin

Jubair tentang luh-luh Taurat itu terbuat dari apdl Ia
menjawab, *Dari permata YaquL tulisannya dari emas, ditulis

sendiri oleh Tuhan Yang Maha Penyayang dengan tangan-

Ibnu Abu lldim dalam ta&irnya (5/1563), Al Baghawi dalam Ma'alim At'
Taruil QlSA),dm Ibnu Al Jauzi doJram Tad Al Masir (3D58).
Ibnu Abu Ildin dalam ta&iraf,a (5/1553).

737
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Nya. Para penghuni langrt mendengar suara pena itu bergeser

saat Dia menulisnYa."T3e

15188. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman

menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Abu Al

Wadhdhah, dari Ktrushail dari Mujahid -atau 
Sa'id bin

Jubair-, ia berkata "Luh-luh Taurat terbuat dari Zamrud'

Ketika Nabi Musa melemparkanny4 yang tersisa hanya

hidayatr dan ratrmat, sedangkan kitab tentang penjelasan atas

segala sesuatu telatr hilanrST4o

15189. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i

menceritakan kepada l(ami dari Muhammad bin Muslim, dari

Ktrushaii dari Mujatrid, ia berkata" "Luh-luh Tatrat terbuat

dari permata 7-amrudberwarna hij au.'7a 
I

Ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa luh-luh Taurat

terdiri dari dua kepingan. Jika benar demikian, maka firman Allah,

dl::*i ,'it<i'. l, ,,Dan telah Kami nliskan untuk Mtua pada luh-

luh," atlnya dua kepingan. Sebagaimana makna ayat,a,fyii it(,r$
"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara'" (Qs' An-

Nisaa' [a]: I l) Maksudnya mereka berdua adalah bersaudara. Adapun

firnan Allah, 'Ay {A *: ;\ At " Dan memegdng (rambut)

kepala saudaranya (Harun) sambil menaribtya l@ arahnya,"

maksudnya adalah, tindakan Nabi Musa ketika ia mendapati Harun,

Ibid
Abu Halyan dalam Al Bab Al luluhith (s/ltl).
Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uyun QD60).
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saudaranya, bersarna-sama dengan bani Israil di tempat ia

meninggalkan mereka, sebagaimana firman Allah menceritakan

tentang ncapan Nabi Musa kepada Han[u 'f]t';;ts \y,iiii( 'a*-'Sa

@ ",{ 
i-61"#j1@ i'Hai Hrun, apavangmengholangi

lramu kettka kamu melihot mereka telah sesat. (Sehinga) kamu tidak

mengihtti Aht? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai

perintahht?" (Qs. Thaatraa l20l: 92'93) Itu diucapkan Nabi Musa

ketika Hanrn menyebutkan alasannya, dan alasannya itu diterima.

perkataan yang ia ucapkan kepada Nabi Musa adalab * n ilr;-
,$ $3 {',tt;;t-,r3'6. i;3 it;n 6': '# 6L:qL{; ,#, uHai

putra ibuht, ianganlah kamu pegang jangutht dan iangan (Wla)

lrcpataht; sesungguhnya aht Hta'ntatir bahwa kamu akan berlcata

(kepadafu), 'Kamu telah memecah antara bani Israil dan kamu tidak

memelihara amanatht'." (Qs. Thaahaa l2$: 9$ Harun juga berkat4

i,Xs; {.*f{1 <), ;;r 5,rfi.fr-V,$,a;i:i;t ?izit lyl iX
-'i);i$i ,-;fi "Iiai anak ibuht, sestmgguhnya kaum ii; tetah

menganggapht lemah dan hampir-lwmpir merelca membunuhht,

sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira

melihatht, dan janganlah karnu masukkan afu kc dalam golongan

orang-orang yang zholim." (Qs. Al A'raaf p]: 150)

Terdapat perbedaan qira'at (bacaan) pada lafaztr 7*-
"Wahai anak ibuht." Mayoritas ahli qira'at Madinah dan sebagian

ahli qiro'at Bashrah membacanya demikian, dengan hgruf ziz

6t
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berharakat fatlah. Mayoritas abli qira'at Kufah membacanya dengan

hnnrf mizl berharakat kasrah1e

Adapu pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang baris

fathah dan kasrah huruf mim pada lafazh 'i*- meskipwr mereka

sepakat batrwa keduanya sama-sama digunakan orang Arab. Sebagian

pakfi natrwu Bashrah berkata, "Ada yang berpendapat dibaca dengan

fathah karena kedua kata tersebut dijadikan satu kata, sebagaimana

lafazh 7 ;jt ti "Wahai anak paman." Akan tetapi ini jarang

digunakan, maka tidak dapat dijadikan sebagai analogr (qiyas).

Mereka yang merrbacany4 'iS;S-aAaUl menurtrt bahasa yang biasa

diucapkan, iE li i:ri rii uAnak ini telah datang," dijadikan sebagai

satu r'srz, akhirnya maksur,seperti lafafutti iti "Lalat di kebun."

Sebagian pakar nahwu Kufatt berkata, "Ada yang berpendapat

bahwa latazh if il' U *wahai anak ibuku,' dan lafazh 7 i) s-

.Wahai anak pamanku," sama-satrIa dibaca nashab, sebagaimana isz

^r'rob 
terkadang dibaca naslab, seperti VF u- "Alangkatt

meruginy4u dan rltit \ "Alangkah celakanya." Seakan-akan mereka

bertatq orif 'rr- "Wahai ibu,u dan ob u- .Wahai paman." Akan tetapi

itu tidak diucapkan pada kata if "saudara"' Andai diucapkan

demikian pun, tetap benar.

7a2 Ibnu Katsg, Nafi, Abu Apr, dan Hafsh dari Ashim, membacanya dengan huruf

mimberharat'atfdhoh,if gir. orang-orang Kufah bed<at4 "Asalnya adalah i,il
i6t kemudian disingkat."
Sibawaih $grl(ata, "Keduanya addah ism mabni berharakat fathah, sehingga

seperti satu nama, s€p€rti';rb lrlt dan sejenisnya."

Ibnu Amir, Ashim dalam riwayat Abu Bakar, Hamzah, dan Al Kisp'I,

membacanya if d,il dengan hunrf ziz berharakat kasrah. Asalnya adalah if ni
kemudian hunrfyi'dibuang. LihatAl M.hrrt Al Waiiz Q1457).
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Mereka yang membacanya dengan khafadh (harakat kasratr),

dikarenakan kata seperti itu banyak ditemukan dalam bahasa mereka

sehingga mereka membuang huruf ya' pada akhir kata. Sedangkan

orang-orang Arab harnpir tidak pernah membuang huruf ya' pada

aktrir katao kecuati pada nama orang yang dipanggil dan dinisbatkan

kepada orang yang memanggil. Juga kecuali pada latazin ii ,t U

"Walrai anak ibuku,', dan 7 i., U "Wahai anak pamanku," sebab

sering digunakan dalam bahasa mereka. Jika terdapat kata yang jarang

digunakan, maka mereka tetap menggunakan huruf ya' pada akhir

kata. Misalnya mereka mengucapkan, 'rf: i). ti 
."Wahai 

anak

bapakku." tl .r;: ti 'Wahai anak saudariku t'. .€:-.rJ 
t'- "Watrai anak

saudaraku."''4?'i., 'Wahai anak bibiku!' r)6 i.t S- "Watrai anak

pamanku."743

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini

adalatr, jika hunrf mim berharakat fathoh' orif ;r {' maka maknanya

adalah seruan. Demikian juga dengan orie 4t [. Jika hpruf rnirn

berharakat kasrah, maka maksudnya adalah idhafah, kemudian huruf

ya, dibuang, karena menunjukkan kinayah terhadap orang yang

berbicara. Seakan-akan sebagian orang yang mengingkari penisbatan

itu memberi harakat kasrah pada hunrf mim iik'amem4ng harus diberi

harakat kasrah. Seperti memberi harakat kasrah pada huruf zay pada

lafazh )6. ig "hlat di kebtrn", karena kata pertama tidak diketahui

kecuali dengan mengikutsertalcan kata kedu4 demikian juga

sebaliknya, seperti suara-suara.

Disebutkan sebuatr pendapat dari Ytmus Al Jimd tentang

ta'nits pada lcata ;f dat ?e, ia berkata, "Tidak boleh membuat kata

713 Semua itu disebutlon oleh Al Farra dalam Ma'ai Al Qur'an (11493).
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turggal, kecuali dengan menyertakan kata [jt dalarn bentuk

mudzakfian Batrasa yang baik dan analogi (qiyas) yang benar adalatt

it U.: dengan tetap menuliskan huntfya'."

Sebagaimana disebutkan oleh Abu Zrabud7u berikut ini:

Y /:n.'d*)'ul
',*',#ui';f u.tu

"Wahai anak ibuht, wahai saudara lcandunglat-

Engkau tinggalkan aht untuk masa yang sulit.'/4S

Ucapan penyair laid46 yaitu:

qGJ *Uitt#'; *\y,tfw';t';l u.t G-

"Wahai anak ibuht, l@til@ aht melihatmu

Memanggil Tamim, sementara panggilanmu tidak terj ou'ab. "7a7

.Huruf ya'pada kata ff ,iaun dibuang karena bukan si ibu yang

diseru, metainkan anaknya. Orang Arab membuang huruf ya' dati

Abu Zubaid Ath-Tha'i adalah Al Mundzir bin Harmalatr Ath-Tha'i Al
Qahthani, seorang penyair masa silam. Ia berumur panjang. Ia beragama

Kristen, berasal dari Thayi'. Sempat mengecap masa Islrm, tetapi tidak masuk

Islam. Beliau wafat pada mala Mu'awiyah (lihat l/ Aghani,5/148).
Bait syair ini disebutkan dalam kitab Ma'ani Al Qur'onkarya Az-Zujai Q1379)
dan Sibawaih dalam Al Kitab QDl3). Disebutkan oleh Ibnu Zubaid dalam

kumputan syair, saat ia meratapi saudara kandungnya. Lisan Al Arab,
pembalrasan katz syaqaq (4l23ol). Menurut riwayat yang ada dalan Lisan Al
Arab, li Amr Syadid, bukan /i Dahr Syadid. Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tlyttn QD6a) dan Abu Hayyan dalam Al Balv Al Muhith (51182), yang

disebutkan hanya potongan pertarna.

Ia adalah Ma'dikarib bin Al Harits, yang terkenal dengan nama Ghulfa, ketika

ia meratapi Syurahbil bin Al Harits, saudaranya (lihat Al Aghani,l2D49).
S1lair ini disebutkan dalamAl Aghani(12/249),kumpulan syair, saat ia meratapi

saudaranya
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orang yang dipanggll, jika dinisbatkan kepada orang yang memangsl.

Tetap tidak dibuang jika dinisbatkan kepada orang lain, seperti yang

telah kami jelaskan sebelumnYa

Ada yang berpendapat bahwa llanm berkata kepada Nabi

Musa, ?X *Wahai anak ibuku"" ia tidok ry9 'rf: n, ! .Wuna

anak bapakkq, padahal mereka seibu sebapak Tujuannya adalatt

mengharapkan sikap lembut dari Nabi Musa terhadap dirinya

tayaknya kasih sayang seorang ibu.

Firman Allah, r;fifiV$gfiX;t ifit'ly " sesungguhnva

lraum ini telah mengonggapht lemah don hmtpir'hatnpir mereka

membunuhht," maksudnya adatah, kaum yang bersimpuh sujud

beribadah kepada patung anak lembu ihr. M€reka berkata' .Ini adalatr

tuhan kami dan tutEn Musa" Mereka me,nentang Hartrn dan

menganggapnya lemah. Mereka tidak mau Patuh dan mengiluti

perintahnya ,*&f, V(S y,ercl,. nyaris memb,nghnya, mpskipun

mereka tidak melakukannYa.

Terdapat perbedaan qira'at (bacaan) pada ayat e'S' j6
,,sebab itu janganlah kannu meniadikan -nrusuh'musuF- gembira

melihatht", seluruh pakar qira'at membacmya dengan huruf 
'a'

berharakat dhammah dan huruf mim berhankrt. kasrah, berasal dari

kata gXq rfri irii l ,Jlf yang artinya seseorang membuat orang lain

g"-ditu ut"" perlakuannya terhadap orang lain-

Diriwayatkan dari Mujatrid, bahwa ia membaca ayat ini

dengan bacaan, rrGlr A'* ')l "sebab itu janganlatr kamu

menjadikan musuh-musuh gembira melihafiku"'

15190. Abdul Karim menceritakan ke,padaku, iaberkata: Ibratrim bin

Basysyar menceritakan kepada knmi, ia berkata: Suffan
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Qais

berkata: Mujahid membaca" ,ri6lr A'*')i.748
l5l9l. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Az-

Zubur menceritakan kepada kami daxi Ibnu Uyainah, dari

Humaid, ia berkata: Mujatrid membaca ,r31r A'*t474e
15192. Diceritakan kepadaku dari Yatrya bin Ziyad Al Farra, ia

berkata: Suffan bin Uyainatr menceritakan kepada kami dari

seorang laki-taki, dari Mujahid, ia berkata, * '#.'r.;:5 ,i
o13!,."zso

Al Farra berkata: Al Kisa'i berkata: Alu tidak tatrq mungkin

yang mereka maksudkan adalah, l1l;.$\ C,,# j6 enaai pun benar

demikian, maka ada perbandingannya dengan kata lain. Orang Arab

berkata ',.*:jt d* L!.ri. Mereka yang men gatakar, '&i maka

bentuk mudhari'nya adalah i1f, rta*.ka yang berkata iij maka

bentnk mudhari'nya adalatr irif "menuangkan". Demikian juga

dengan t<ata'cjki dan LSJ "berpedoman". Juga kata '{*t dan

'# "meliputi atau mencakup mereka", sering digrrnakan dalam

ungkapan. Kata i:r5ildalam posisi marfu', karena menurut mereka

perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mengucapkan kata ': >/r atau

'- '.2 751

74E Al Muhoro Al Wojiz (2D57), Abu Hayyan d1lam Al Baly Al Muhith (51182),

dan Al Qurthubi dalam tafsirnyafl2gl).
Ibid.
Al Farra daltm Ma'ani Al Qttr'an (ll3g4),tetapi beliau berkat4 "Dari seorang

laki-lald, menurutku dia adalah Al A'raj, dari Mujahid, iamembaca..'."
Ma'ani Al Qur'mkarya Al Farra(11394).
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Qira'at (bacaan) yang aku perbolehkan untuk dibaca

hanya . : ,'i.dengan hgnrf fa ' berharak at dhammah dan mim berharakat

kasrah, yang berasal dari laf?rzh ,a 'rt3;f ;',1, y. '631 "Dengan

perbuatannya itu musuhnya menjadi lembira "

Kata itSi{l berharakat noshab berdasarkan hujjatr para atrli

qira'at yang membacanya di selunrh negeri. Oleh sebab itv, qira'at

yang berbeda dengan itu adalah qira'at sya&. Cukuplatr itu sebagai

bukti terhadap kerusakan qira'at orang yang membacanya berbeda

dengan bacaan ini. Terlebih lag adanya pengingkaran para -ulama
tentang rmgkapan Arab, ?r'*- ofil i)ii 'C6t otli '$6'{'li 

'As.

Ungkapan yang dikenal dalam bahasa Arab jika seseorang melakgkan

sesuatu kepada orang tain dan perbgatan itu menyebabkan musubnya

merasa senang, adalah ,r,;i,
Adapun finnan-Nyq &))At ;$ e,l*1;"Janganlah knmu

masukkan afu kc dalam golongan orang-orang yang zhalim,"..adalatr

ucapan Hanm kepada Musa (saudaranya), ia berkata, "Karena engkau

mendapatilu seperti itr"r, janganlah engkau menghukumku, karena aku

tidak pernah menentang perintahmu, apalagr melawanmu. Merekalatr

yang telah menentang perintahmu dengan menyembatr patung anak

lembu setelah engkau pergl. Berbuat zhalim terhadap diri sendiri dan

menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Aku tidak

pernah ikut serta dengan mereka dalam perbuatan itu."

15193. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaktl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dad

Mujahi{ tentang firman Allab 6+!gt r.E t#$|*Dan
ianganl& knnu masukkan aht kc dalam golongan orang'

[F]
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orang yang zhalim," bahwa mereka adalatr para penyembatr

patung anak lembu.752

15194. Al Mustanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada karni, dari Ibnu Abu Najih dari

Mujahid dengan redaksi semisalnya.

{r{tt

752 Mu3ahid dalam taftirnya Qf247),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1570), dan
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtr'an Ql82-83).

Fl *'"3# i t'vf s 3; 4 gt r; 3u

<4;ti
"Iv'lusa bqiloa"'Y a Tuhanl<u, amqunilah aku df,r.

saudmal<u ilmt nas:.tlrJrrlrrlah l&nri kc dalarr. ralvmat
Endl,au, dfrrr Endl<nu adalah Malw Perryayang ili arfiara

Para Puryayang!."

(Qs. Al A'raaf [7]: 151)

Takwir riman Auah: '3;$ -)t+"13 3:, ,) i;S lj J,C,

@ <4;91 6 (JrV @t^o berdoa, "Ya Tuhanhu, ampunilah sku
dan saudaraku dan masukhanlah kami ke dalam rahmat Enghau,

dan Engkau adalah Maha Penyayang di ontara para Penyayang.")
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Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Ketika telah jelas

alasan saudaranya dan ia mengetatrui bahwa tidak boleh bersikap

berlebihan dalam kewajiban yang di dalamnya terdapat perintatt

Allah, di dalam pelanggaran yang dilakukan orang-orang dungu para

penyembatt patung anak lembu itu, maka Musa berkata, O # li
,ya Tuhanht, ampunilah ahl. la memohon ampun kepada Allatt

terhadap perbuatan yang tetatr ia lalcukan terhadap saudaranya. Juga

memohon ampunan untuk saudaranya dari segala kesalatran dan

kekeliruan antara ia dengan Allah, 'Amptrnilah dosa kami dengan

ampunan-Mu . 3$) j l+:,v'Masullanlah lami ke dalam rahmat

Engkau,. Berikanlah rahmat-Mu yang luas kepada kami hamba-

hamba-Mu yang beriman, karena Engkaulatr Yang Maha Penyayang

terhadap hamba-Nya dari segala yang menyayangi sesuatu''"

ooc

" sesnngUhny d or or.g, or cmg y ang meni adilcm ffiflk lembu

(sebagai setrtaharmyo), l<elak alsrJ menirnpa rnetel<a

l<efiurl@frr. dmri Tulwr mqeka dnrr l<chi'4/lafrrJ dalatt

l<ehidupartdi&mia-DemikimtlahKamimerteribalasart
|npadaofimg.or1filgyawmenhnt-buatl<ebohorlgarl.,,

(Qr. Al Nraaf lTlz L5Z)
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rakwil firmlnAllah: i # '$W'J;;i Viii ;r-ii':'y

@ ,ry1llJi 4 A:K'Vlt1g o5$ eij fso"ngsuhnya orans-

orang yang menjadikan anak lembu [sebagai sembahannyaJ, helak

ahan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mcreha dan

kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi

balasan kepada orang4rran g yang membuat-b uat hebo hongan)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, 'S:.;i Vlii uJi 'rty

"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai

sembahannya," sebagai tuhan. e-3 g #L 'lft;" *Kelak akan

menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka." Allatt akan

menyegerakan hukuman terhadap mereka. 'tr| Juga kehinaan,

karena Allah menghukum mereka atas kekufiran mereka terhadap

tuhan mereka. $fut'rg1U "Dalam kehidupan di dunia," disegerakan

di dunia sebelum ditimpakan di akhirat.

- Ibnu Jtuaij berkatatentang itu,

15195. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku daf Ibnu Juraij, tentang firman-Ny u, i;iA iJi'ltl,

"* A:K, $lt 1/;1 O ''11 C; e 6b '&r;;'J#i
't$lifil "Sesungguhnya orang-orang yang meniadikan anak

lembu (sebagai sembahannya), kclak akan menimpa mereka

kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam

lrchidupan di dunia. Dernikianlah Kami memberi balasan

lrepada orang-orang yang membuat-buat kcbohongan," ia

berkata "Ini bagi orang-orang yang menyembah patung anak

sapi, kemudian mereka mati sebelum Nabi Musa kembali dan
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orang yang lari dari kalangan mereka ketika Nabi Musa

memerintahlcan agar saling memburutr sesama mereka'"753

Abu Jarfar berketa: Ini yang dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Meskipgn pendapat beliau dapat dijadikan suatu pedoman, tetapi

makna zhahir ayat Al Qur'an dan penakwilan mayoritas ahli takwil

berbeda dengan ihr, batrwa Allatl memberitahgkan secara umgm

tentang orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai tuhan

sembalran, maka mereka akan menerima murka Allah dan mereka

akan ditimpa kehinaan dalam kehidupan dunia

Banyak khabm dari para pakar talcwil yang terdiri dari para

sahabat dan tabiin yang menyatakan bahwa ketika Nabi Musa kembali

kepada bani Israil ftagmnya), ia memohonkan tobat para penyembatr

patung anak sapi itu. Allah menceritakan dalam Al Qur'an tentang

ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, '#L;F" +A.rFi.!6 iy;
,4'# T .5,5 .F;r:1'Gtt6'{u.v $yr'.$ U;r'{ tr;L ruAfr ?Y,
4i +$i j' frLw ;6'6p$ "Dan (ingattah), trctika Musa

berlrata kcpada kaumnya, 'Hai kaumht, sesungguhnya lcamu telah

menganiaya dirimu sendiri karena kamu telahmeniadikan anaklembu

(sembahanmu), maka bertobatlah ftepada Tuhan yang menjadikan

lramu dan bunuhlah dirimu. Hat itu adalah lebih baik bagimu pada

sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima

tobatmu. Sesungguhnya Dialahyang Maha Penerima tobat lagi Malw

Penyryang'." (Qs. Al Baqarah V1: 5$ Lalu mereka melaksanakan

apa yang diperintahkan nabi mereka. Perintatr Allah kepada mereka

753 Al enrthubi dalam tafsirnya (7D92), tanpa sanad, ia berkatq "Ada yang

berpeidapat bahwa maksudnya adalah orang yang $i !i antara mereka

sebelum Nabi Musa kembaii pada waktu yang telah ditentukan Allah."

Demikian juga disebutkan oleh ALu Hayyan dalam Al Baltr Al Muhith (5/183).
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adalatr agar mereka saling membunuh. Itulah murka Allatt karena

mereka menyembah patung anak lembu. Saling membunuh antara

sesama mereka adalah kehinaan bagi mereka. Allatr merendatrkan dan

menghinakan mereka di dunia. Tobat mereka kepada Allah adalah

sebelumnya. Tidak seorang pun dapat mengkhususkan berita yang

disebutkan Al Qur'an secara umum tanpa ada dalil dan hujiah, apakah

itu berasal dari khabar atau akal.

Kami tidak mengetatrui ada k*rabar yang mewajibkan untuk

mengalihkan makna ayat ini dari yang ztrahir kepada yang tidak yang

bersifat kfiusus. Juga tidak ada dalil akal yang mewajibkan hal itu.

Makna firman Allah, irjfii 
"i 

A:i(t "Demikianlah Kami

memberi balasan lcepada orang-orang yang membuat'buat

kcbohongan," adalatl, "Sebagaimana Aku memberi balasan kepada

mereka yang telah menjadikan patung anak sapi itu sebagai ttthan,

maka murka-Ku layak terhadap mereka."

Mereka juga pantas dibuat hina dalam kehidupan dunia karena

kekufuran merekaterhadap Tuhan mereka" sebab mereka telah murtad

dari agama mereka setelah mereka sebelumnya beriman kepada Allah.

Demikianlah Kami berikan balasan kepada setiap orang yang berbuat

dusta terhadap Allah. Mereka mendustakan-Nya, menyatakan yang

lain sebagai tutran, menyembah sesuatu selain Dia, seperti

penyembahan kepada berhala setelah sebelumnya mengakui keesaan

AllalL sesudah beriman kepada-Nya dan kepada para nabi serta rasul-

Nya. Itu dikatakan kepada mereka jika tidak bertobat dari kekafiran

sebelum dibunuh.

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat yang telah

kami sebutkan, di antara mereka adalatr:
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15196. Mutrammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Aynrb, ia berkata: Abu Qilabah membaca ayat,

bji$ 
"ri 

AfKrVlt1#i,i 'tr; ;C3 i 4:t '$u*
"Kelak akan menimpa mereka kcmurkaan doi Tuhan mereka

dan kchinaan dalam kchidupon di dmia. Demikianlah Kami

memberi balasut fuWda orang-orang y(mg membuat-buat

kcbohongon." Dia lalu berkat4 "Itulah balasan bagi setiap

pendusta hingga I{ari Kiamat. Allah akan membuatnya

lrit a:r754

15197. Al Mgtsanna menceritalcan ke,padaku, ia berkata: Abu An-

Nu'man Arim me,lrceritakan kepada lomi, ia berkata: Hamad

bn T*rid menceritakan keeada kami dari Aynrb, ia berkata:

Abu Qilabah membaca 
"ygt, 

l*t 4'1y ej e6b'$W
tj:fi\ "f dyfft V3,il "xaon akan menimpa mereka

kcmtrkoan dqi Tututt mereka dan kchiraan dalam kzhidupan

di dwria. Demikianlah Kami memberi balasan kcpado orang'

orang yong membrut-buat kebohongan " Ia berkatao uDemi

AllalL adzab itu adalah bagi setiap para pendusta hingga Hari

Kiamat."755

15198. [Al Mutsanna menceritakan kepadaku],1s6 ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan

kepada kami dad Tsabit dan Humaid, batrwa Qais bin Abbad

dan Jariyah bin Qudamah menemui Ali bin Abi Thalib,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1571) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-

Taruil (215a\.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1571).
Kalimat datam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dari

manuskrip lain.

751

755

756
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mereka berdua berkata, "Perkara yang sedang engkau lakukan

dan engkau serukan apakah berasal dari Rasulullah? Atau
pendapatnu sendiri?" Ia menjawab, "Ada apa dengan kalian

berdua? Pdingkanlah diri kalian dari masalah ini." Mereka

menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan memalingkan diri
kami hingga engkau memberitatrukannya kepada kami." Ali
menjawab, "Yang diberikan Rasulullah kepadaku hanyalah

tulisan yang terdapat di sarung pedangku ini." Kemudian ia

membukanya dan mengeluarkan tulisan dari sarung pedang

itu. Di situ tertulis, "Sesungguhnya setiap rubi pasti memiliki

tempat suci. Sesungguhnya aht jadilan Madinah sebagai

tempat suci sebagaimana Makkah dijadikan tempat suci bagi

Ibrahim. Tidak boleh membmya senjata di lata itu untuk

berperang. Barangsiapa membuat suatu lrerusuhan, maka ia
dilalotat Allah, malailat, dan seluruh manusia. Segala

.ir perbuatan bailorya juga tidak akan diterima."

Ketika mereka berdua keluar, salah satu dari mereka berkata

"Apakah engkau melihat tulisan itu?" Mereka lalu kembali

dan meninggalkannya seraya berkat4 "Kami mendengar

firman Auah, A:KrVll1I+\ c 5$ e,j c e 'r;r 'if'.*
'"j$i ,s,7 'xa* akan menimpa merelra kcmurkaan dari

Tuhan merelca dan kehinaan dalam kchi&tpan di dunia-

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang

yang membuat-buat kebolongani Sesungguhnya mereka telatr

membuat kebohongan, maka kehinaan pasti akan turun kepada

mereka."757

Diriwayatkan oleh Al Hindi dalam Kanz Al Ummal (38162).
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15199. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zrtbur menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainatr, tentang

firman Allatl b;A\ 4 A:Kt"DemiHanlah Kami memberi

balasan keryda orang'orang yang membuat-buat

kebohongut" ia mengatakan: Setiap pelaku bid'ah yang

hina.758

occ

'u &.3 iyVr;r;r\i'uVE * +4$3-5$
, I t41't r, ."
$s )tAi t!+'t

"Orartg'orarrtgyffi.gmeflgertal<ff rl<clahannrl<srndimt

bqtobat seildah itu iton bfuf,r$ ses4ngguhny a Tufiut
t@au seilnah 161bat yang disqtni ilengan immt itu adaloh

Matw P atgonqtm lagi Maho P eng ay utg."

(Qr. Al Nraaf [7]: f 53)

Takwil firman Allah: Gil:t(";;ju\.E i ';f,;ti$'u-$lt
@ ;:, 3fr 6i tr {I,3 'l'L(orans'orang vans mengeriahan

hejahatan, kemudian bertobat sesudah itu dan beriman;

sesungguhnya Tuhan kanu sesudah tobat yang disertai dengan iman

itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

75t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/l 57 I ).
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Abu Ja'far berkata: lni merupakan pemberitahuan dari Allah,

bahwa Dia menerima setiap orang yang bertobat kepada-Nya dari

segala dosq baik dosa kecil maupun dosa besar, baik kekafiran maupun

bukan, sebagaimana Allah menerima tobat para penyembatr patung

anak sapi setelah kekufuran mereka dengan menyembah patung anak

sapi dan kemurtadan mereka dari agama mereka.

Allah berfirman, "Orang-orang yang mela}rrkan perbuatan

jelek, kemudian mereka kembali memohon keridhaan Allah dengan

bertobat kepada-Nya, melaksanakan perbuatan yang Dia sukai, dan

menjauhi perbuatan yang Dia murkai, serta percaya batrwa Allah

menerima tobat orang-orang yang mau bertobat kepada-Nya dengan

tulus ikhlas dari hati mereka dan mereka meyakini \fi. 6X.5 iy

'sesungguhnya Tuhan kamu', wahai Mtrhammad. $i 'rr 'sesudah

tobat', atas perbuatan jelek mereka 3;rX 'Ingi Maha Penyryang', dan

Maha Pengampun terhadap mereka, maka Dia pasti memaafl<an segala

kesalahan mereka dan tidak akan membgka aib merekq karena Dia

Maha Penyayang terhadap mereka dan orang-orang yang bertobat

seperti mereka."

oco

Ls:i $A aja;:$i fr 5i,t-i tF K' 63
'o;5i;\'j tif1"t;:;

" S esudah amar dh lvhlsa rnmi adi r eda, lalu diartik y a

(l<entbali) hth-luh (Tawat) iaq dan dalam atlisarmya

terdapat pet:urrriuk dart rahnnt tmfiik or(mg'ot(mg yang takut

lnpadaTuharvrya." (Qs. Al A'raaf lllz 154)



Tafti,l. Adn;Ilatui

rarrwil fiman Atlah: a;70'liii3 )i{t 6} 6L iK"$3
@ 5#, G1 i tji.'-,,tr;' ,s'i t4l (sesudah amarah Musa

menjadi reia, lalu dianbilnya lhembalil hrt4uh [TawatJ itu; dan

dalam tulisannya terdapat petuniuk dan rahnal untuh orang4rang

yang takut hepada TuhannYa)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 6; e K' 63

4.i{t *Sesudah amarah Mtua menjadi reda." Demikian juga

dengan semua oftmg yang telah mel"sa cukup, ia pasti akan diam.

Orang yang berhenti dari pembicaraan disebut 
"51i, 

berarti

pembicaraannya telatr cukuP.

Disebutkan dari Ynnus Al Jimli, ia berkata, "Kesedihan yang

telatr reda disebut ir#t '.b |5r. Demikian juga dengan semua

pernyataan. Diantaranya adatatr syair Abu An-Najm berikut ini:

t.>;-olit<A4t:t qbt .,+tr' 
'c:i,:,

'Ulor ingin menielaiah

Tapi bwung Maka' berhenti berkicau''"7 
5 e

Fimran Allah, {i,:rli'il "Nabi Musa kcmbali mengambil luh-

luh Taurat itu." Diaberkata, "Setelah sebelurnnya ia melemparkannya'"

Ada sebagian isi Tagrat yang hilang "iJdit rsif$A 6 "Dan dalam

tulisannya terdopat petuniuk dan rahmat. " Dia berkata' "Di antara yang

tertulis luh-luh Tatrat adalah hidayatr dan penjelasan tentang kebenaran

serta ratrmat Allah. "';riii-'r# i't2l- 
* urnn or an g' or an g y ang t ahtt

kepada Tulwnnya." Dia berkata, "Bagi orang-orang yang takut kepada

75s Syair ini terdapat dalam Diwan Abu An-Najm, ditutip dari lumpulan syair yang

purri*g. sani n lTaartinya pergr menjalar di atas permukaan bumi. lI maka'
'uA"luU-U,n*g 

yang memiliki-bulu yang indah dan suara yang merdu. Lihat

Diwan Abu AwNaim (hal. 6263).
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Allah dan htrkuman-Nya, sehingga merasa taknt rmtuk berbuat

maksiat."

Para ahli batrasa Arab berbeda pendapat tentang masuknya

huruf lam pada ayat, iijj-'o;.*Yang tahtt kepada Tuhannya,,,padatral

orang-orang Arab menganggap jelek kalimat menggunakanhrxuf lam,
U *frengan arti ,!?"; "Aku takut kepadamu." Serta U Ui
dengan makna 'g;;Sl iAku memuliakanmu." Sebagian dari mereka

berpendapat seperti firman Allah, <,jjiC-,.jty iK$*Jika kamu dapat
mena'birkan mimpi." (Qs. Yuusuf ll2l: a!. Kata kerja dihubungkan

dengan huruf lam.

Sebagian berpendapat bahwa makna ayat" irjii- G) "yang
tahtt lrepada Tuhonrrya," adalah, "Mereka takut karena Ttrhan

mereka."

Sebagian berpendapat bahwa huruf /az dimasukkan setelah

idhafah,maka kalimat tersebut menjadi, dlt ert'i'i-lt yang artinya
merekd'takut kepada Ttrhan mereka. Kemudian dimasukkan lr.uxuf lam

ke dalam makn4 karena setelah idhafah tidak harus demikian.

Sebagian berpendapat batrwa dilakukan seperti itu karena

penyebutan isz lebih datrulu daripada fi'|, maka untuk memperindah

kalimat, dimasukkan htxuf I am.

Ada yang berpendapat bahwa dalam ayat lain terdapat susunan

kalimat seperti_itu ketika penyebutan lsrz disebutkan terakhir, yaiat, 3$
-1,L':.:. "5i ,fr & "Mungkin telah hampir datang kepadamu

sebagian dari (adzab) yang kamu minta 6upaya) disegerakan irzl." (Qs.

An-Naml [27]:72)

Diriwayatkan dari Isa bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Al
Farazdaq berkata" "Lafaztr e't: u\'i'ct!dl maksudnya adalatr iu'aila
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nilr: 'Alan bayar lunas kepadanya seratus dirham'. Pembahasan dalam

masalatr ini sangat luas.'760

ooo

iEJ\'friiT \*,:0;i.j-<f5'# r;, 6 i',6;i

^$Ai 
Si q$\\t; [i v ;KJfi :,1+'i .5 36'

ri;; a?,a i -sx' 5fr 6 V\,i 6hr-'iilyA "riq

@t#}If iLf,U;66 1?$
"Dan\vhsa menilih niuh P"l"h otdng daril<nmruya unt;rrk

(mmwhanl<mt tobatlnpadaKami) pada waku yang telah

Kami tenfiilcmr. Motl<f, l<etil<fl mq ela digorcartg gemp a bwni,
Ivhtsabqkata,'YaTuhmtku,l<alfitErldl<f,ulcehmdaki,

trenAtlahBngl<ou membinasdl<nn rner:el<n dcrr aku sebelum ini.
Apdl<nhEngl<aumerthrasal<mKamil<menaperbuatan

or drlg. or (mg y drJg lotr artg a1l<nl di antm a bmi? IAt lwny alah

cobamt dflrif111dl<f,u, Engl<mt sesatl<mt dmgart cobamt iAt

siapa y dng Endl.m l<ehmdaki dm Engl<m ben pehufiuk

tnp adn sia1 a y ang Engl<f,u l<ehmdaki. Endl<mtlah y o"g
memimpin l<fini, nala arnlmilah l<f,mi dflrl berildh

bmi rahmat df,rrBndl<fluloh pemheri mnpun yong

sebaik bail<trld."

(Qt. Al A'raaf [7]: 155)

,* Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31268), Abu Halyan dalam Al Balv Al
Muhith (5/ I 87), dan Tafs ir Al Qartlrubi (7 D93').

€I
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Takwil frman Allah: -6Y+4.trr'# l;-3 *l :W
|I$ Si 4;Klfr ery;6 J1it,rt'frii3(Dan Musa memitih

tujuh puluh orang dari haumnya untuh [memohonhan tobat hepada

KamiJ pada wahtu yang telah Kami tentuhan. Maha ketika mereka

digoncang gempa bumi, Musa berhata, ?'Ya Tuhanhu, halau Enghau

kehendaki, tentulah Engkau membinasahan mereka dan aku sebelum

ini".

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Musa memilih tujuh

puluh oftmg laki-laki dari kaumnya pada waktu yang telah ditennrkan

Allah, agar Dia menerima tobat atas perbuatan orang-orang yang

kurang akal dari mereka, yaitu penyembahan kepada patung anak

lembu."

Demikian menurut riwayat berikut ini:

15200. Musa bin Hanur menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata:

Sesungguhnya Allah memerintalrkan Nabi Musa agar

membawa beberapa orang bani Israil, guna memohon kepada-

Nya atas perbuatan mereka menyembatr patung anak sapi.

Atlah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Nabi Musa lalu

memilihTsl tujuh puluh omng laki-laki dari kaumny4

kemudian membawa mereka memohon zrmpun kepada Tuhan.

Ketika mereka sampai ke tempat itu, mereka berkata "Kami

tidak percaya kepadamu watrai Musa hingga kami melihat

Allah secara nyata. Engkau telatr berbicara kepada-Ny4 maka

perlihatkanlatr Dia kepada kami." Mereka lalu disambar petir,

76t Tafsir Ibnu Katsir (6/401) dengan lafazhmin qaumihi "dari kaumnya".



tufsil-Adl.:Ihatui

maka mereka semua mati. Musa lalu berdiri dan menangis

seraya berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhan, apa yang akan

aku katakan kepada bani Israil jika aku kembali kepada

mereka? Engkau telah membinasakan orang-orang pilihan di

antara mereka Wahai Tuhan, jika Engkau mau maka tentulatr

Engkau binasakan mereka dan aku sebelum i5.tt762

15201. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah

menceritakan kepada kami dari Ishaq, ia berkata: Nabi Musa

memilih tgjgh puluh orang laki-laki dari kalangan bani Israil,

dan mereka adalah orang-orang pilihan di antara mereka, ia

berkata, ,.Pergilatr karnu kepada AllalL bertobatlah kepada-

Nya atas perbuatanrnu selama ini. Mintalah tobat kepada-Nya

untuk orang-omng yang kamu tinggalkan di belakangmu dari

kaummu. Laksanakanlatr ptEsa dan bersucilah, sucikan

pakaianmu.,' Mereka latu pergi menuju bukit Tursina dengan

waktu yang telatr ditentukan Tuhan kepada mereka. Mereka

yang ikut itu berdasarkan izin dan pengetatruan Nabi Musa.

Tujuh putuh orang itu berkata -+eperti yang disebutkan

kepadakq ketika mereka melakukan apa yang diperintatrkan

kepada mereka, kemudian mereka pergi bersama Nabi Musa

untuk bertemu dengan tuhannya- kepada Nabi Musq
,.Mintalah kepada Tuhanmu agar kami dapat mendengar kata-

kata Tuhan katni." Nabi Musa menjawab, *Aku akan

melakukannya." Ketika Nabi Musa mendekati btrkit Tursina

awan gelap menutupi seluruh bukit Tursina. Nabi Musa

mendekat dan memasukinya. Ia berkata kepada kaumny4

,., Ibnu Katsir dalam tafsimya (6/401), dengan lafaztrny4 dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Totail Ql ss0),secara ringkas'



SurahtrJRraaf

"Mendekatlatr kamu." Jika Allah berfirman kepada Nabi

Musa" maka keningnya memancarkan cahaya yang sangat

terang sehingga tidak seorang pun dari bani Israil yang bisa

menatapnya. Kemudian Nabi Musa menutupi bagran bawatr

dengan tirai, lalu kaumnya mendekat sehingga mereka

memasuki awan, mereka prxr bersujud. Mereka mendengar-

Nya ketika berbicara kepada Musq Dia memberikan perintah

dan larangan, "Lakukan! Jangan lalrukan!." Ketika Allah

menyelesaikan unrsan-Nya dan awan itu telah tersingkap dari

Nabi Musa, ia datang menghampiri mereka Mereka pun

berkda kepadanya, 

";11':"i 
a 6 6n 'rjt J *Itumi tidak

akan berintan kcpadamu sebelwn kami meliltot Allah dengan

terang;'(Qs. Al Baqarah [2]: 55).'t*.Si iiSLt "I(arena

itu mereka ditimpa gempa. " (Qs. Al A'raaf l7ll. 78 dan 9l)
Yaitu pair yang menyambar sehinggaroh merekatercabut dan

- mereka prur mati. Musa kemudian berdiri dan memohon

kepada Ttrhannya seraya berkata, "Wahai Ttrhan, jika engkau

berkehendak, tenttrlah Engkau membinasakan mereka dan aku

sebelum ini. Mereka adalatr orang-orang yang dungu. Apakatt

Engkau akan membinasakan bani Israil yang ada di

belakangku?'763

15202. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada kani, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi ThalhalL dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, YrS;.i5'#'6 g; SA:V

"Dan Musa memilih rujuh pluh orang dari kaumnya untuk

763 Al Baghawi dalam Mo'alim At-Tanzil (21550), secara ringkas, dan Ibnu Katsir
dalam tafsirny a (6 I 401).
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(memohonlan tobat kcpada Kami) pada waldu yang telah

Kami tentukan," batrwa Altah memerintatrkan Nabi Musa

untuk memilih tujutr puluh orang laki-laki dari kaumnya.

Kemudian Nabi Musa memilih tujtrh pulutr orang laki-laki.

Lalu ia membawa mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Di

antara doa yang mereka panjatkan adalah, "Ya Allatl,

berikanlah kepada kami sesuatu yang tidak akan pernatt

Engkau berikan kepada seorang ppn setelah kami." Allatt tidak

menyukai doa merek4 maka mereka disarnbar petir. Nabi

Musa b€rkatq ',j5',fi n ;K1irl ery J S "Yo Triurrht,

kalau Engkou kchendoki, tentttlah Engkau membinasakan

mereka dan aht sebelum ini."1&

15203. Ibnu Walci' menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin

Hayyan menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Maimun,

tentang fimran Allah, f-ij.*$'# 4 6i':6ib "oa"
lvfisa memilih tuiuh puluh orang dori kattmrrya untuk

(memohonkan tobat kcpada Kami) pada waWu yang telah

Ifumi tentukan," ia berkata "Unhtk waktu yang telatr Katni

tenfirkan terhadap rereka."765

$2A4. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari Mujahid,

tentang finnan Allah, YrtiJ. g, 'e "Dan Musa memilih

tujuh wluh orang dari kaumnya untuk'Qnemohonkan tobat

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511574).

Kami tidak menemukan atsm detgan sanad seperli ini dalam referensi yang ada

padakami.

7U

765



SwahAJHru$

lrepada Kami) pada waldu yang telah Kami tentukan," ia

berkata, "Musa memilih mereka untuk memenuhi j^ji.-'uu

15205. Ibnu Basysyar dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Yatrya bin Yaman menceritakan kepada kami,

ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ishaq menceritakan kepadaku dari Imarah bin Abd As-Saluli,

dari Ali, ia berkata, "Mus4 Harun, Syibr, dan Syubair pergi ke

kaki bukit. Namun Harun tidur di atas tempat tidur, hingga

Allah mewafatkannya. Ketika Musa kembali kepada bani

Israil, mereka bertanya kepadany4 "Di manakah Harun?" Ia

menjawab, "Allah mewafatkannya." Mereka berkat4 'Engkau

telatr membrunrhnya. Engkau iri terhadap kebagusan fisik dan

kelembutannya {tau kalimat seperti itu-." Nabi Musa

berkatao'?ilihlah orzurg-orang yang kamu kehendaki. Pilihlatl

tujtrh puluh orang laki-laki.' Itulah firman Allah, $i 5W
' "Y41,;.5:r'6 i33 "Dan Musa memilih tujuh puluh orang

dari kaumnya untuk (memohonkan tobat kepada Kami) pada

wabu yang telah Kami tentukan. "

Ketika mereka telatr sampai kepada Harun, mereka bertany4

"Watrai Hanm, siapakalr yang telah membunuhmu?" Ia

menjawab, "Tidak siapapun yang telatr membuntrhku. Akan

tetapi yang mewafatkanku adalah Allah." Mereka berkata,

"Wahai Musq sejak hari ini, engkau tidak akan diingkari

lagr." Mereka lalu disambar petir. Nabi Musa pun menoleh ke

kiri dan ke kanan seraya berkat4 '[5 d ;K!1 Li+ J 6
-$1i tt6 { v 3$ afujiiiita ifr r.tiai st, t"w uu

76 As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (31569), dinukil dari Abd bin Humaid,
Ibnu Al Mtmdzir,Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh dari Mujahid.
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7p; i "Ya Tulanht, kalau Engkau kchendaki, tentulah

Englrau membinasakan mereka dan aht sebelum ini. Apakah

Engkau membinasakan Kami knrena perbtntan orang-orang

yang htrang akal di antara kami? Iu haryalah cobaan dari

Englrau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang

Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kcpada siapa

yang Engkmt kehendaki." Allah lalu menghidupkan mereka

dan menjadikan mereka semua sebagai nabi-767

15206. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari seorang laki-laki, dari bani Salul, bahwa ia pernah

mendengar Imam Ali berkata tentang ayat ini, 'iJ; 6i SfXt
qrJ.53'# "Dan Mttsa memilih tuiuh Ptluh orang dari

lraumnya untuk (memohonkan tobat kcpada Kami) pada wabu

yang telah Kami tentukan," ia berkate "Hanrn adalah orang

yang memiliki budi pekerti yang baik dan dicintai bani Israil.

Ketika ia mati, Musa menguburkannya. Ketika Musa kembali

kepada bani Israil, mereka bertany4 'Di mana Hanrn'? Musa

menjawab, 'Telah meninggal dunia'. Mereka berkata, 'Engkau

telatr membrmuhnya'? Nabi Musa lalu memilih ttljuh puluh

orang laki-laki di antara mereka. Ketika mereka telah sampai

di makam Harun, Nabi Musa berkata, 'Apakatr engkau

dibuntrh? Atau engkau mati'? Harun menjawab, 'Aku mati'.

Mereka lalu disambar petir dan mati. Nabi Musa berkata,

767 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511573 dan 1574) dan Ibnu Katsir dalam

tafsimya" ia berkata "status a*ar ni gharib jiddan. Aku tidak mengenal

Imarah bin Abd:'. Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51187) dan Al

Qurthubi dalam tafsirnya (7 D9$.
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'Wahai Tuhan, apa yang akan aku katakan kepada bani Israil

jika aku kembali? Mereka pasti akan mengatakan batrwa aku

telah membunuh mereka'. Allah lalu menghidupkan mereka

kembali dan menjadikan mereka sebagai para nabi."768

15207. AMullah bin Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepadaku,

ia berkata: Bapakktr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ar-Rabi bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Sa'id -<naksudnya adalah Ar-Raqqasyi-
membaca ayat ini, Q;rJ. # |# fG g; SW "Dan

Musa memilih njuh puluh orang dfri kaumnya untuk

(memohonkan tobat kepada Kamil pada wahu yang telah

Kami tentttkm| ia berkata, "Mereka adalah para pemuda yang

usianya lebih dari dua puluh tatluu akan tetapi tidak lebih dari

empat puluh tahuru karena pemuda yang telah berusia dtra

puluh tatnrn telatr hilang masa bodoh dan muda belianya.

,.. Orang yang belum melewati usia empat puluh tatrun belum

kehilangan akalnya walau sedikit pun."76e

Ada yang berpendapat bahwa mereka disambar petir hingga

mati karena membiarkan bani Israil yang lain menyembatr patung anak

sapi, bukan karena mereka ikut menyernbatr patung anak sapi itu.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15208. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah,

W4.55'# fi g; :g:V "Dan Musa memitih tuiuh

Abu Ha1ryan dalam Al Bahr Al Muhith (5/187).
Ibnu Abu Hatim dalaur tafsirnya (511574).

7A
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pttuh orang dari kaumnya untuk (memohonkan tobat lupada

Kaml pada walou yang telah lfumi tentukan," bahwa ia

membacanya hingga ayat, T4 r;iAi "Orang-orang yang

htrang akal di antora kami," diriwayatkan kepada kami

batrwa Ibnu Abbas berkata, "Mereka disambar petir hingga

mati karena tidak melarang bani Israil ketika menancapkan

patung anak sapi. Merekahanya sekadar tidak mau berkumpul

bersama orang-oftrng yang menyembah patung anak sapi

i1u.r:770

15209. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 6i 56tt

W4.55'# it, "Dan Musa memilih tuiuh puluh orang

dari kotmnya untuk (memohonkon tobat kepada Kam) pada

waHu yang telah lhmi tenfiikmt " bahwa bani Israil yang tidak

ikut menyembatr patgng anak sapi, serta tidak ikut berkprnpul

bersama para penyembah patug anak sapi itu disampar petir

hingga mati karena mereka tidak melarang kaum mereka yang

menjadikan patung anak sapi ihr sebagai sembatran. Ketika

mereka pergl rurtuk berdoa, Allah mematikan merek4

kemudian menghidupkan kerrbali ,'J S JGZJ.;i'&:fi-6'

?:6 i J6r$fr r;Ui,-;' "Maka kctit@ mereka digoncang

gemry bumi, Musa berkata, 'Ya Tuhanht, knlau Engkau

lrehendaki, tentulah Engftau membinasalcan merefta dan aht

sebelum ini. Apalah Engkou membinasakan kami karena

no Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (3D69) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6t402).
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perbuatan orang-orang yang hrang al@l di antara lami? Itu

hanyalah cobaan dari Engkau, Englrau sesatkan dengan

cobaan itu siapa yang Engkau kBhendaki dan Engkau beri

petunjuk kepada siapa yang Engkau kchendaki'.'f,7 
|

15210. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkata

tentang firman Allall f ;U.$:r'#';-i gl Sf;Y "Dan

Musa memilih tuiuh puluh orang dari laumnya untuk

(memolnnkan tobat kepada Kamr) pado waldu yang telah

I{ami tentukan" Al miqat artinya perjanjian. Ketika mereka

digoncang gempa, setelah Nabi Musa perg bersama tujutt

puluh orang dari kaumnya unfirk berdoa kepada Allatr agar

mereka dijatrhkan dari bala-bencan4 akan tetapi doa mereka

tidak diperkenankan. Nabi Musa mengetahui bahwa mereka

-. - telah melakukan kemaksiatan seperti yang dilalorkan kaum

mereka.

Abu Sa'ad berkata: Muhammad bin Ka'ab Al Qaruhi

menceritakan kepadaku, ia berkata, "Doa mereka tidak

dikabulkan karena mereka tidak melarang kaum mereka dari

perbuatan mungkar dan tidak memerintahkan kaum mereka

untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, mereka.digoncang

gempa, lalu mereka mati, namun Allah menghidupkan mereka

kembali."772

Ibnu Katsir dalam tafsirnya $1a02\ dari Ibnu Juraij, serta Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (3D69).
Ibnu Katsir dalam tafsimya(61402) dari Mujahid'

771
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l52ll. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Aun, dari sa'id bin

Hayy'an, dari Ibnu Abbas, batrwa tujuh puluh orang yang

dipilih Nabi Musa dari kaumnya itu digoncang gempa karena

mereka tidak suka terhadap perbuatan kaum mereka

menyembatr patung anak sapi, tetapi mereka tidak mau

melarang perbuatan itu.773

15212. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharnrnad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id bin Hayyan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, makna yang

sama.

Para pakar batrasa Arab berbeda pendapat tentang posisi nashab

(berharakat fathatr) pada firman Atlah, W'rrl.*3'# ''$"'Ka'*ny'
untuk (memohonkan tobat ftcpado Kami) pada waHu yang telafi Kami

tentulcan." Sebagian pakar nahwu Bashrah berpendapat bahwa

malrrrany4 b, ',# y! i ,.?i ]6,lti'Nabi Musa memilih dari

kaumnya sebanyak tgjutr pufgU oruurg laki-laki." Ketika huruf !,
dibnang, makafi'l ftata kerja) tetap berfungsi, sebagaimana ucapan Al

Farazdaq berikut ini:

t)€Jt Lul;,$ ti\t"';i Lr*,ju;1, +t€!19',
"Di antara kami ada orcmg-orangyang dipilih karena sifat

t o I er ans iny a dan kc de r m aw arumny a

n3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5i1575) dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya

0ner.
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pada saat angin kencang menggoncang."774

Atau seperti syair berikut ini'775

\ L7l6'J;v )at Uf;l
"Aht perintahkan engknt berbuat kebaikan, mako lahtkanlah

aryyang ahtperintalnn

Aht tinggalkan engkau dalam kcadaan banyak lrarta dan nasab yang

baik"776

Ar-Ra'i berkata:

ilil' i,*;iou- n,yt,

- 
tt3 Jl- ri Uk; ";i

*,t\o,6titipt,
"Orang-orantg akan memililntu jika engkou menolong mereka

Orang yong dimintai bantuan mencoi-cri alo*a4. "777

Syair ini disebutkan dalam Diwan Al Farqzdaq,yang dikutip dari kumpulan
syair yang panjang dengan judul, ,*i\T '*J\l Mere*a adalah Nenek Moyanghr.
Pada baris kedua terdapat perbedaan, dal6m diwan tersebvt tertulis wa ldrairan,
bukan raa judan, sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Ath-Thabqi. Lihat
Diwan Al Foazdaq (hal. 418). Bait syair ini juga disebutkan dalan Tafsir Al
Qtrthubi (7D94).
Beliau adalah Amr bin Ma'dikarib Az-Zabidi. Ada yang mengatakan ia adalatr
Khaffaf bin Nadbah. Ada yang mengatakan ia adalah Al Abbas bin Mirdas. Ada
juga yang mengatakan bahwa ia penyair lain.
Bait syair ini disebutkan dalam Mughni Al-Labib (l/680), dinukil dari Amr bin
Ma'dikarib.
Penulis l<itab Syoah Symtahid Mughni Al-Labib berkata, "Bait syair ini
diungkapkan oleh Sibawaih kepada Amr bin Ma'dikarib."
Al Hijri menyebutkan dalam kitab An-Nawadir karyanyq bahwa penyairnya
adalah Al A'sya" yang nama aslinya Iyas bin Amir.
Ada juga yang berpendapat batrwa syair ini milik Abbad bin Mirdaz.
Lihat Syarh Syawahid Al Mughni (5D99).
Bait syair ini terdapat dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (l/395), dalam
Tafsir Al Qurthubi Qf294). Dalam riwayat Al Qurthubi tertulis iWttalla,bukan
ilalla.

w
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Sebagian atrli natrwu Kufah berkat4 "Kata kerja tetap berfungsi

jika hnnrf ,j, dibuang, karena lafahtersebut berasal dari lafazh 7 :l:*
iii' q ?i $''Mereka adalah orang yang terbaik di antara orang-

orang yang ada di kaum itu'. Jika posisi huruf 4 Mpat digantikan

dengan idhafah tanpa mengubatr maknanya." Jadi, boleh juga

mengucapkan,")+"'e'o?tj yq €fPl "Aku memitih seorang laki-

laki dari kalian."

Seorang pelryair berkata: 
778

t'*U',-?td'd;.
"Aht berkata kcpadanya, 'Pilihlah unta muda yang gemt*'."77e

Penyai/8o berkata:

7Hr.Ir liier dt',;"3
" Di bmvah pohon yang dipitih Attah untttbtya "Tst

Beliau adalatr Ar-Ra'i An-Numairi. Syair ini adalah karyanya. Dalam syair ini
ia bercerita tentang kunjungannya kepada suatu kaum di suatu malam di tatrun

keagungan. Untanya jauh darinya, lalu disembelih salah satu dari unta
tunggangan mereka. Keesokan harinya untanya datang, lalu ia berikan kepada

pemilik unta itu unta yang sama dengan tambatran unta lain. lilrart Ma'ani Al
Qrr'an karya Al Farra (l/395).
54ir ini disgputkan dalam Ma'sri Al Qur'an. Kelanjutannya adalatr, *'1.9:
(i.Jt iJ Alg Je "Pemimpin kami seperti pemimpinmu dalam kehidupan." Lihat
ua' dii,ll gai' an Y,arya Al Fana ( l/395).
Beliau adalatr Al Ajjaj. Biognfinya telah disebutkan sebelumnya.

Potongair syair ini disebutkan dalam Diwan Al liiaj,.lil<ttip. dri kumpulan

syair yang panjang. Redaksi awalnya yaitu, ,l,i th7\ thVl ..FJtr. "dengan

pembunuhan terhadap beberapa kaum yang lebih jatrat". la betkatzi *Apakah

boleh membunuh dan menawan orang-orang di bawah pohon ,ini yang telatt

dipilih Allah untuk Rasul-Nya? Di bawah pohon itu pernah berlangsung Bai'at
Ar-Ridlrwan.. Lihat Diwan Al Ajjaj (hal. 36). syair ini disebutkan dalari Ma'ani
Al Qar'an karya Al Farra (l/395).

a.L--,
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Abu Ja'far berkata: Pendapat kedua ini lebih utama

menurutku, karena adanya dalil untuk memilih huruf J. mengandung

makna sebagian. Merupakan kebiasaan orang Arab membuang sesuatu

yang dianggap tidak perlu dalam kalimat jika maknanya telatr diketatrui

dan terdapat dalil yang jelas untuk membuang tambahan tersebut, dan

ini termasuk jenis tambahan seperti itlu,insya Allah.

Sebelumnya telah kami jelaskan makna kata ar-rajfah, lengkap

dengan dalil-dalilnya, bahwa makna ar-Rajfah adalah

menggoncangkan, menakut-nakuti, dan menggera}:kan suatu kaum,

kemudian membinasakan mereka Lalu mereka mati atau pingsan, daya

pematraman mereka terhadap sesuatu diambil. Telah kami sebutkan

riwayat tentang itu di beberapa tempat. Juga pendapat yang mengatakan

balrwa ar-rajfah adalah petir yang menyambar mereka sehingga mereka

r.att.782

15213. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, i1!51 )i3afi "Maka l@titu mereka

digoncang gemry bumi," batrwa mereka mati, kemudian

mereka dihidupkan kembali."783

15214. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, WJ. 55 '# "Tujuh putuh or(mg

--dori kmtmny*- untuk (memohonkan tobat kcpada Kami)

pada wabu yang telah Kami tentukan," bahwa Nabi Musa

Lihat tafsir surah Al A'raaf ayat 78.
Mujahid dalam tafsimya (1D47) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511575).
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memilih mereka untuk menyempurnakan janji. 'frfi -6

ftj"Maka t@tilw mereka digoncang gempa bumi," mereka

mati, kemudian Allatr menghidupkan mereka kembali.Tsa

15215. Abdul Karim menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibratrim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad berkata dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, t7i.Sf i'fi'-(f,"Mol*
kctika mereka digoncang genpa bumi," batrwa maksudnya

mereka digoncang gempa.78s

rakwirfimanAllah:U'J$6&$rci'Fv*illl'S;(,,Wi"
|r*q'l Ufr\r;66 *Eq;ali.ifi i r#'{'6 6 (Apakah

Enghaa ncmbhosahan hani karena perbuatan orang4fang yang

hurang ahal di anttra harrri? Itu hanyalah cobaan dari Engkau,

Enghaa sesathan dengan coboan itu siapa yang Enghau kehendahi

dan Engkau beri petuniuk fupada siapa yang Enghau kehendaki

Engkaulah yang memimph Kanqmaka ampunilah kami dan beribh

hami rahmat dan Engkaubh pemberi ampun yang sebaik-baiknya)

Abu Ja'far berkata: Para atrli takwil berbeda pendapat dalam

penakwilan ayat ini.

sebagian berpendapat bafiwa maknanya ada]atr, apakah Engkau

membinasakan orang-orang yang telatr Engkau binasakan itu karena

perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Maksudnya

adalah perbuatan orang-oftltxg yang menyembah pafirng anak sapi.

Mereka berkata, "Allah membinasakan mereka karena mereka para

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511575).
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penyembah patung anak sapi itu." Nabi Musa mengucapkan apa yang

telatr ia katakan, ia tidak mengetatrui kepastian tentang itu.

Mereka yang berpendapat demikian adalah:

15216. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, 'SltG,Wi
f, *fiAi "Apakah Engkau membinasakan kami karena

perbuatan orang-orang yang htrang akal di antara kami?"

Allah mewatryukan kepada Nabi Musa bahwa tujuh puluh

orang itu termasuk orang-orang yang menyembatr patung anak

sapi. rtu ketika Nabi Musa berkata, 6 q 3# 6r*-sta iL'
r^h i J#r{6"ttu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau

sesatkon dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan

Engkau beri petunjuk kcpada siapa yang Engkau

kchendaki.'il86
* 

Ada yang berpendapat batrwa makna ayat di atas adalah,

Sesungguhnya Engkau membinasakan mereka yang telah

Engkau binasakan itu merupakan kebinasaan bagi orang-orang

bani Israil setelatr mereka jika mereka berpaling dan tidak mau

mengikutiku.

As-sufaha' (orang-orang yang kurang akal) menurut pendapat

ini adalah, orang-orang yang dibinasakan, yang meminta

kepada Nabi Musa agar memperlihatkan Tuhan kepada

mereka.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

^t lbnu Katsir dalam tafsimya(l/94), cet. Dar Al Fikr.
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15217. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Ketika

gempa itu menggoncangkan tujuh puluh orang tersebut

mereka semua mati. Nabi Musa lalu berdiri dan berdoa kepada

Ttrhan serta berharap kepada-Nya, "Wahai Ttrhan, jika Engkau

berkehendak maka Engkau telatr membinasakan mereka dan

aku sebelumnya, karena mereka telatr melakukan perbuatan

orang yang ktrang akal. Apakatr Engkau akan membinasakan

bani Israil yang ada di belakangku karena perbuatan orang-

orang yang kurang akal di antara kami? Artinyq ini adalah

kebinasaan bagi mereka. Aku telah memilih tujuh puluh orang

laki-laki terbaik di antara mereka. Alu akan kembali kepada

mereka sementara aku tidak bersama seorang pun di antara

mereka Apa yang dapat mereka percayai dariku setelatr

irtiz"78t

Ahli taloiril lairurya berpendapat seperti di dalam riwayat berikut

ini:

15218. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, f,5i11i'Si ("K$1*,apatan Engkau

membinosakan kami karena perbuatan orang-orang yang

latrang aftat di antara ftami?" Batrwa maksudnya adalatr,

"Apakah Engkau tetap akan menghukum kami, padahal tidak

seorang pun dari kami meninggalkan ibadah kepada-Mu dan

tidak adayang menggantikan-Mu dengan yang lain?"788

7t7

78t
Abu Ha1ryan dalan Al Balv Al Muhith (5/188).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511574).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama tentang ayat

ini adalah yang mengatakan batrwa Nabi Musa bersedih karena tujuh

puluh orang itu btuusa, f4 SiAi 't" q W\ "Apakah Engkau

membinasalran kami lcqena perbuatan orang-orang yang hrang akal

di antqa kami?" Maksud lafazh r;$ili Aatatr para penyembatr patung

anak sapi. Ketika Nabi Musa mengucapkan itu, tidak seorang pun dari

ttrjuh puluh orang itu pernah menyembatr patung anak sapi, karena tidak

mungkin Nabi Musa memilih kaumnya rurtuk memohon kepada

Tuhannya kecuali orang-orang yang terbaik di antara mereka. Mustahil

orang yang terbaik yang mengihrti Nabi Musa telatr berbuat syirik

dengan me,nyembah patung anak sapi dan menjadikan patrrng anak sapi

sebagai tuhan selain Allah.

Jika ada orang yang berkata, *Mungkin saja Nabi Musa

meyakini bahwa Allah menghtrkum srahr kaum lor€na dosa orang lain,

lantas ia berkata, 'Apakah Engkau merrbinasakan kami karena dosa

para penyembah patturg anak sapi itu, sedangkan kami tidak melalorkan

itu'?' Jawabannya adalab 'Mungkin saja makna lafazh t3$i ,Aa.l
mencabut roh" tapi bukan berarti sebagai hukuman, seperti pada firman

Allah" 4;W bL'Jilu seorang meninggal dunia'. (Qs. An-Nisaa' [4]:
176). Artinya meninggal dunia. Jika maknanya demikian maka Nabi

Musa berkata 'Apakah Engkau akan mematikan kami karena perbuatan

omng-orang yang lcurang akal di antara kami'?"

Fimran-Ny4 ffi-{lrrc iy"tn hanyalah cobaan dari Englcau."

Allah berfirman menceritakan tentang kisatr Nabi Musq "Perbuatan

yang telatr dilalnrkan kaumku itu; menyembah patung anak sapi dan

menyembatr kepada selain Engkatl hanyalatr cobaan dari-Mu terhadap

mereka"
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Makna fitratr adalatr ujian dan cobaan. Allah berfirman, tcfiku

menguji mereka dengan patung anak sapi itu agar jelas siapa yang sesat

dari kebenaran dengan menyembatrnya dan yang memperoleh hidayatr

dengan tidak menyembahnya."

Kesesatan dan hidayah mereka disandarkan kepada Allah,

karena semua penyebabnya berasal dari Allatt.

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat kami dalam

masalah fihatr adalatr:

15219. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi, dari

Abu Al Aliyah, tentang firman Allah, efio- $ a ty"tt
hanyalah cobaan dari Engkau," ia me,ngatakan: Cobaan dari

Allah.78e

15220. [Ibnu Waki' menceritakan kepada kami],7eo ia berkata: Haiwa]r

Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari Ja'far

bin Abi Al Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman

Allah, Af*- *t"Itu lnnyalah cobaan d.ari Engkau," bahwa

maksudnya adalall cobaan dari Allah.Tel

15221. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ja'far

memberitakan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas, tentang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511576) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (21551).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalarn manuskrip, kami temukan dalam
manuslcrip lain.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D69).
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firman Allall 6fl!- *t"Itu hanyalah cobaan doi Engkou,"

batrwa maksudnya adalah cobaan dari Allah.Te

15222. tAl Mutsanna menc.eritakan kepada kami],7e3 ia berkata:

AMullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, i# ll*-$t
$3 {V"Itu harryalah cobaan dwi Engkott, Engkott sesatkmt

dengan cobaan itu siapa yang Engkmt keherrdad," bahwa

maksudnya adalah, ittr hanyalatr siksaan dari-Mu yang Engkau

timpakan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau

dari orang yang Engkau kehendaki.

15223. Yunus menceritakan kepadakuo ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

teNrtang firman Allah, Af*-*rc\y"tt hanyalah cobaan doi
Engkott," bahwa maksudnya adalab 'Engkau menguji

'"mereka."

Fimran-Ny4 g; A "Engkaulah yang memimpin kami,u

Engkaulah Penolong kami. 6 1?$ "Maka ampunilah kami," dengan

tidak menghuktrm kard. GJ, "Dan berilah kami rahmaf," bersikap

lembutlatr kepada kami dengan ratrmat-Mu. 'ui!fi '1 Ll5 "Don

Englaulah pemberi amryn yang sebaik-bailmya," ia mengatakan:

Engkaulatr sebaik-baik Pemberi maaf atas kesalatran dan Pemberi

ampunan atas segala dosa.

ccc

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511576).

Kalimat dalam kunmg tidak terdapat dalam manuslcip, kami temukan dalam

manuslcrip lain.
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J(; l$ie l, $ 
-r;rli {r'14 $tri r$96, . - **V

; 6 Kas 6G)3",,u1 ii + U -4:i

wgiirSrr,,tcJia;,tj'o;4r.ivw:e1a
@'oYS-

"Dan tetapl<anlah unhrkl<frrnil<ebajil<m di &tnifl ini dflr. di
alfiir at; sesungguh,rry a l(ntr.i llr,rrt di bntobu) lnp d"
Endl<fii. Nlah b erf lrman,'Siksa.Kz orl<frr. Ifutimp al<mt

lnpodo $oPa yarJg alcul<chendaki dm ralmat l(u meliputi
segola ses1tfltu. Maka al<an aku tctaplcan ralmat l(u rmhtk
or (mg- or ar.g y aflg bettakw a, y aflg metumail<art zalcat ilmt

ot(mg.orcmg yarrgbefinm l<epddf, ayat ayat lr;;ltrti'."

(Qs. Al A'raaf [7]: 156)

Takwil fiman A[ah: $i;-it tt'-,%$iAi r$ c6 '!46
-1,1i (Dan tetaphanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di

akhirat; sesungguhnya kami kembali fbertobatJ kepada Engkau)

Abu Ja'far berkata: Altah berfirman menceritakan doa Nabi
Musa 6 :iUtS "Dan tetapknnlah untuk lwmi." Maksudnya adalah,

jadikan kami sebagai orang-orang yang dituliskan baginy". Qlli ,$ O
'1Z "Kebajikan di dunia ini," sebagai orang-orang yang beramal

shalih di druria i"i. i;+if |j'Dan di aWtirat," sebagai orang-orang

yang tertulis baginya ampuuut dari dosa.

15224. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kanri, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, e6 ,iZtS
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'-.:1a $lili ,$ "Dan tetapkanlah untuk kami lubajikan di

dunia ini," iamengatakan: Ampunan. Makna firman-Ny4 11

All -$ 
"sesungguhnya lrami kcmbali (bertobat) kepada

Engkott," ia berkata: "Kami bertobat kepada-Mu."7q

Atrli talo ,il yang berpendapat seperti itu adalah:

15225. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir, Ibnu

Fudhail, dan Imran bin Uyainah menceritakan kepada karti
dari Atha, dari Sa'id bin Jubair 

-Imran 
berkata dari Ibnu

Abbas- teirtang fimran Allah, {$lnjJr GS"Sestmgguluryn

Ifuiri kcmbali (bertobat) kerydo Engktu," ia berkate "Kad
b€rtobat kepada-Mu.'7es

15226. [bnu Waki' menceritakan kepada kami],7e6 ia berkata: Zaid

bin Hubab menceritakan kepada kami dari Hammad bin

Salamab, dari Atha dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

b€rkat4 tentang makna ayat" 6$l6i6T"sesunggtknya kami

kcmbali (bertobat) kepado Engkau," ia berkata "Kami

bertobat kqrada-Mu. "7e7

15227. [bnu Waki' menceritakan kepada kami],7eE ia berkata: Jabir

bin Nuh menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

As-suynthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur (31571), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,
dari Ibnu Jumij.
Abu Ubaidah dalam Maju Al Qtr'an (1D29),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511577), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D66).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuslaip lain.
Suffan Ats-Tsar.ui dalam tafsirnya (hal. I l4), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511577), dan Al Mawardi dalarn An-Nulut wa Al llyn (3D66).
Kalimat dalam kunrng tidsk terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam
manuslnip lain.
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Dhatlhalq dari Ibnu Abbas, ia berkata *Kami bertobat kepada-

Mu."79

15228. [Ibnu Waki' menceritakan kepada kami],800 ia berkata:

Affiullah bin Bal6rmenceritakan kepada kami dari Hatim bin

Abi Shaghirah, dari $imak, bahwa Ibnu Abbas berkata,

tentang aya! 64L ni G7 "Sr*ngguhnya Kami kembali

(bertobat) kepadfl Engkou," ia b€rkat4 "Kami bertobat

kepada-Mu."8ol

15229. Al Mutsanna menceritakan ke,paaaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kamrl ia berkata: Harrrmad menceritakan

kepada kami dari Atha bin As-sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata: Menunrtlar diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang

malana aya! All ni, GT "sesungguhnya kami kembali

(bertobat) kcrydo Engkott," ia b€rkat4 "Kami bertobat

kepada-Mrr."Eo2

15230. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakr:, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalor, ia berkata: Paman}u

menceritakan kepadahr, ia berkata: Bapaklar menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang makna

firman Allah, 4t ni G7 "sesungguhnya lami kembali

Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Mair (3D71;,lan Abu Hayyan dalam Al Balv Al

Muhith (5/190).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Kami tidak menemukan dengan soud sePerti ini. Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas, sebagaimana dalam beberapa referensi tadi'

Al Mawardi-dalam AwNuka *o )t tl1"ot QD66),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (3D71), dan Abu Halryan dalam Al Balv Al lufirtirt (5/190)'
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(bertobat) kcpada Engkau," ia berkata "Kami bertobat

kepada-Mu."E03

15231. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepadakg ia berkata:

Su&an bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Al Ashbahani menceritakan kepada kami

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allab alt -6i (1

"sesunggphnya kami kembali (bertobat) lepado Engkau," ia

berkata, "Kami bertobat kepada-Mu.'8m

15232. [bnu Basysyar menceritakan kepada kami],805 ia berkata:

AMurrahman dan Waki' bin Al Jarrah menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Sufran menceritakan kepada

kami dad AMtmatrman bin Al Ashbalrani, dari Sa'id bin

Jubair, dengan makna yang semisal dengannya.

15233. Ibnu Waki' menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakktt

menceritakan kepadaku dari Sufran, dari Ibnu Al Ashbahani,

dari Sa'id bin Jubair, dengan makna yang semisal dengannya.

15234. [Ibnu Waki' menceritakan kepada kami],806 ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibratrim, ia

berkat4 "Kami bertobat kepada-Mu."807

Em Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3266),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3Dtl), dan Abu Hayyan dalarn Al Bahr Al Muhilh (5/190).

'* Ibid.
t05 Kalmat dala6 krtrung tidak ditemukan dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun QD66) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al MasirQnTq.
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15235. [Ibnu Waki' menceritakan kepada kami],808 ia berkata:

Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Al

Awwam, dari Ibrahim At-Taimi, ia berkata, "Kami bertobat

kepada-Mu."E@

15236. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

memberitakan kepada kami dari Al Awwam, dari Ibrahim At-

Taimi, dengan makna yang semisalnya.

15237. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang makna

firman Allall atrt ni (7 "s"tunggrhnya kami l<cmbali

(bertobat) tepoda Engkau," ia berkata, "Kami bertobat

kepada-Mu.'8lo

15238. Muhamrnad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadafu tentang makna firman Allah, n-ii (1

J$y" S"tunggrhrrya lumi kcmbali (bertobat) kepada Engkau,"

ia berkata, "Ka[li bertobat."Sll

15239. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang makna firman Allah, (l

Kalimat dalam kurung tidak ditemukan dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511577\.

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (511577), Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani

Al Qtr'an Qtl8),dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (3D66)'

Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql94).
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atrt -$ 
"sesungguhnya lmmi trembali (bertobat) kepada

Engkou," ia berkata, "Kami bertobat kepada-Mu."812

15240. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, atry -$ (1 "s"tungguhnya Kami

kcmbali (bertobat) kepada Englcau," ia berkata, "Kami

bertobat kepada-Mu. "8 
I 3

15241. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada ftami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

dengan makna yang semisalnYa.

15242. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi

bin Anas, dari Abu Al Aliyah, tentang makna ayat, {$i6li.$
"sesungguhnya l<ami kembali (bertobat) kepada Engkau," ia

berkata, "Kami bertobat kepada-Mu."8 
la

15243. [Ibnu Waki' menceritakan kepada kami],815 ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku dari Abu Juhair, dari Adh-

Dhatrtralq ia berkata "Kami bertobat kepada-Mu."816

Abu Hayyan dalan Al Balr At Muhith (5/190) dan Ibnu Al Jauzi dalatt Zad Al
Masir (3D70).
Ibnu ALu Hatim dalam tafsimy a (511577), Abu Ja',far An-Nahhas dalam Ma'ani
At Qur'an Qt88), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyan (3D66).

lbnu abu Hatim dalam tafsimya (511577), Abu Ja'far An-Nahhas dalarn Ma'ani
Al Qur'an(2/88), dan Abu Hayyan dalamAl Baltr Al Muhith(5ll90).
fatimat dalam kunrng tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dari

manuskrip lain.
Ibnu Al J-auzi dalam zad Al Masir (3D70) dan Abu Hayyan dalam Al Bohr Al
Muhith (5/190).

8t2

8t3
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15244. ...berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwair

dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Kami bertobat kepada-Mu."817

15245. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Alu mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata. Ia menyebutkan makna yang semisal

dengannya.

15246. [bnu Waki' menceritakan kepada karni],818 ia berkata:

Bapakku dan Ubaidullah dari Syarih dari Jabir, dari Mujahid,

ia berkata "Kami bertobat kepada-Mu."8 
I e

15247. [Ibnu Waki' menceritakan kepada karni],820 ia berkata:

Habawaih Abu Yazid menceritakan kepada kami dari Ya'qub,

dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dengan makna yang semisal

dengannya.s2l

15248. [Ibnu Waki' menceritakan kepada kami],822 ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku dari Syarilq dari Jabir, dari

AMullah bin Yatrya" dari Ali, ia berkata "Mereka dinamakan

Yatrudi karena mereka berkata, a{t -6:i (7 'sesungguhnya

kami kcmbali (bertobat) kepada Engkau'.u823

Ibid.
Kalimat dalam kunrng tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (2/88) dan Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al Uytn (3 D66).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Al Qurttrubi dalam tafsirnya1la32) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (11432).

Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Lihat beberapa atsar sebelunnya.
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15249. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt bin

Shali menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

makna ayat, AIL $i (S "Sesunggufurya lumi trembali

(bertobat) kepada Englrau," ia berkata, "Kami bertobat

kepada-Mu."824

15250. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu mendengar

seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id tentang makna ayaq (1

6ttrL 
-6i 

"sesungguhnya knni kcmbali (bertobat) kcpada

Engkau." Ia menjawab, "Kami bertobat kepada-Mu."

Kami telatr menjelaskan makna tersebut sebelumnya lengkap

dengan dalildalilnya, makatidak perlu diulang lag.

Talffil fiman Allah: c,L,; &-)3"'.tgt g +iJ'4:iJG
@ s*s-wg i'u-5rr'.*1Ji <;;,gi'";i1'u-fut?'13 ;6 K
(Atlah berfrnnan, "Sihsa-Ku alun Kfiimpahan kepada siapa yang

Ahu kehendahi dan ruhmat-Ku melipttti segala sesuatu Maka ahan

Aku tetapkan rahmat-Ku untuk otang4rang yang bertalcwa, yang

rmenunaihan ?lhot dan orang-orang yarrg beriman kepada ayat+yal

Karni.")

Abu Ja'far berkata: JG "n"r1r*an," /.Jllah kepada Nabi

Musa, "Gempa yang dirasakan umatnu, {t41 ;; -*,,*\-olli'Srksa-
Ku alran Kttimpalan kepada siapa yang Aht lrehendaki', adalah

siksaan-Ku yang Aku timpakan kepada makhltrk-Ku yang &L
kehendaki, sebagaimana telah Aku timpakan kepada sebagian umatnu.

Ezn lbid.

I
I
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,6t 'g &', Gg)3 'Dan rahmat-Ku meliptti segala sesttatu',

mencakup selunrh makhluk ciptaan-Ku."

Para ulama tal<r ril berbeda pendapat tentang ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa bentuknya umum, tetapi

maknanya khusus. Maksudnya adalah, "Rahmat-Ku untuk umat

Muhammad yang beriman kepada-Ku." Makna tersebut didukung oleh

kalimatsetelahnya,wy",iirs$"tcJ16l$6;irir-fu wz'\a
'oj;L "Malra alran aht tetapkan rahmat-Ku untuk oranS-orang yang

bertakwa, yang menunaikan zalcat don orang-orang yang beriman

kcpada ryat-ayat kami."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15251. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Salamatr Al Munqiri menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Atha bin As-Sa'ib memberitakan kepada kami dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia membac a aya\ Kr+S 6L43
'";i1 'Ufi.qU6 "2$ "oan rahmat-Kn meliputi segala

sesuatu. Maka akan Aht tetapkan rahmat-Ku untuk orang-

orang yang bertokwa," ia berkata, "Allah menjadikannya

urttrk umat ini.'825

15252. AMul Karim me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin

Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: SuSan

berkata: Abu Bakar Al Hadzali berkata: Ketika tunur ayat,

,6, K :+3 Ggr3 "Dan rahmat-Ku melipttti segala

s25 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1850), Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani
Al Qur'an Ql89), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D67), dan Ibnu
Al Jauzi dalamZadAl MasirQZTD.
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sesttatu,'t iblis berkata, "Aku termasuk di dalamnya'" Allatl

kemudian mencabutnya dari iblis dan berfirman, @tA
l'Y|.Whf i$r,igli Ct$'";i1 'u-$t"Matra atran

Aht tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertahtta,

yang menunaikan zakat dan orang'orang yang beriman

trepada ayat-Tyat Kami." Orang-orang Yatrudi berkata "Kami

bertalova, menunaikan zakat" dan beriman kepada tanda-tanda

kebesaran Tuhan kami." Allah kemudian mencabutnya dari

orang-orang Yatrudi sambil berfirman, '4i J;:5 ,i$;tlt
4t *(Yaitu) orang-orang yang iengihtt rasul' Nabi

yang (Jmmi...)' (Qs. Al A'raaf Ul: 157) Allah lalu mencabut

rahmat-Nya itu dari iblis dan orang-orang Yahudi, Dia jadikan

rahmat-Nya itu untuk umat ini.826

15253. Al Qasim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Al Htsein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

' kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ketika turun ayat

,(l 'ir.r,'s ,'g;) "Dan rahmat-Kt melipttti segala*-r A 4s
sesudu," iblisiblis berkata, eer{ku termasuk di dalam segala

'rZll '.-1-':. a,'1 fza
sesuatu." Allah lalu berfirman, 6;$651 ir-il#A\A
'oj;i-Whi'u5(r".i4Ji*MakaakanAtutetaplanrahmat-
Ku untuk orang-orang yang bertahwa, yang menunaikan zalcat

dan orang-orang yang beriman kepada tyat-ayat Kami'"

Orang-orang Yahudi lalu berkata, "Kami bertakwa dan

mennnaikan za,kat." Allah kemudian menurunkan ayat, ;ti|
<':{l;4 J;:St 3i,{';'g"itu) orang-orans vans mengihtt

rasul, ,oit yong (Jmmi," ia berkata, "Allah mencabut rahmat-

Nya itg dari iblis dan orang-orang Yatrudi. Dia jadikan untuk

t26 Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya(5/1579).
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umat Muhammad. 'Akan Aku tetapkan ratrmat itu bagi orang-

orang yang bertakwa dari uma,finu'."827

15254. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah,

i 6 K,+S *g'S\41 :, .r1# -,st|i " srksa-Ku atran

I{utimpakan kepada siapayang Afu kehendaki danrahmat-Krt

melipttti segala sesuatu," batrwa iblis berkata cc,{lu adalatt

bagran dari sesuatu itu." Allatr kemudian menurunkan ayat

'"fr- liUHtl "Molra akan Aht tetapkan rahmat-Ku

untuk orang-orang yang bertalcv',4" yaitu orang-orang yang

bertak\ /a dari perbuatan maksiat kepada Allah. Whi!$ft
lrpL "Dan orang'orang yang beriman kepada ayat-ayat

Kami." Orang-orang Yahudi dan Nasrani menginginkanny4

maka Allah menurunkan syarat yang ketat dan jelas, t-51

<j:iliflI Jj:Jr 3lji"gaitu) orang-orans vans mengihtt

rasul, nabi yang ummi." Dialah nabi kamu yang ummi, tidak

dapat menulis.828

15255. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ularyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid N Hadzdza

memberitakan kepada kami dari Ubais bin Abu Al Aryan, dari

Ibnu Abbas, tentang firrran Allah, $tri ,S ,i 6 32;f)
6$L-$ $ -t;rit is'!(: "Dan tetapkanlah untuk kami

lrebajilran di dunia ini dan di aHirat; sesungguhnya kami

kembati (bertobat) kcpada Engkau." Akan tetapi Allah tidak

Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil Q1552), dari Ibnu Juraij secara ringkas.

Dengan lafaztrnya diriwayatkan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur

Qls1},din*il dari Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511579).



memberikannya. Allatr kemudian berfirmaru ii +{'rJ1'4i
'";ir t fu q.!4u; i 6, K aS 6-;'?;61 " sitrs a'

Kt alcan Kutimpakan trepada siapa yang aht kehendaki dan

rahmat-Kt meliputi segala sesuatu. Maka akan aht tetapkan

rahmat-Kt untuk orang'orang yang bertalcwa," hingga

"y"t"/;lt 
'dli j;:St "(Yaitu) orang-orang vang mengihtt

rasul, nabi yaig ummi."82e

15256. Ibnu Waki' menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Ulayyah

dan Abdul A'la meceritakan kepada kami dali Khalid, dari

Unais bin Abu Al Aryan 
-Abdul 

A'la berkata: Dari Unais

Abu Al Aryan-, ia berkata: Ibnu Abbas berkata' tentang

firman Allah, Qtri r$ e6 ,e*v $l,Till*rii *
'1!4 "Dan tetappanlah mnk lami pebaiikan di dunia ini

dan di awtirat; sesungguhnya ftami ftcmbali (bertobat) ftepada

Engkan," ia berkata, *Allah tidak memberikannya kepada

Nabi Musa 16 K,+i 6c;rTAi ;; -*,i1 -$1i J'6

...W813 'Allah berfirman, 'Siksa-Ku akan Kutimpakan

lrepada siapa yang Aht kehendaki dan rahmat-Ku meliputi

segala sesuatu. Maka akan Aht tetapkan rahmat'Ku''"830

SwahNHrutt

15257. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah bin

shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

.'Allah telatr menuliskan di luh-luh Taurat tentang Muhammad

dan umatrya, tentang sesuatu yang dipersiapkan untuk mereka

di sisi Allah dan kemudian yang diberikan kepada mereka

dalam agama merek4 keluasan ag,lma bagi merek4 dan apa

As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantstr (31571), dinukil aari sal!{ bin Mansur.

ar-suvotli dalam Ad-Durr Al Mantsur (31571),dinukil dari sa'id bin Manshur.
829
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yang dihalalkan bagi mereka. Allah berfirman, .4rfi-o{i
'";i1 t-fuVi+lt ;6 KAi 6c;rT61 t' sitrsa-

Ku akan Kttimpalwn lepada siapa yang aht lehendaH dan

rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aht tetapkan

rahmat-Ku untuk orang-orong yang bertalota'. Maksudnya

adalatr orang yang takut melakukan perbuatan syirik'."83l

Ada yang berpendapat batrwa rahmat Allatl bersifat umum di

dunia dan memiliki sifat lfiusus di akhirat. Mereka yang berpendapat

seperti itu adalah:

15258. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari Al Hasan, dari QatadalS

tentang firman Allah, \6KAS GJ)3 "Dan rahmat-Ku

meliptti segala sesuatu," mereka berdua berkate "Di dunia,

ratrmat Allatl mencakup orang yang baik dan jatrat. Akan

tetapi di akhirat kelak rahmat Allah hanya bagi orang yang

bertakwa."832

Ada yang berpendapat bahwa rahmat Allah bersifat umum.

Mereka yang berpendapat demikian adalah:

15259. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu bid bre;rkort4

tentang firman atirt, @ tl#1 7 e?rk;fr6 *Eq;A
A$6i$-';$t {t'lGQ'tri r$ og &tS"Engkautah

yang memimpin kami, malca ampunilah kami dan berilah kami

rahmat dan Englaulah pemberi amprun yang sebaik-baibtya.

Ib,nu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1579).
Abdunazzaq dalam tafsimya (21 99).
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Dan tetaplanlah untuk lrami lcebajikan di dunia ini dan di

alrhirat; sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada

Engkau." Nabi Musa memohon itu kepada Allah. Allatl
Uernrman, tt41 6; .4,r5 -61i " Siks a- Ku akan Kutimpakan

lnpod, siapa yang Aht kehendoki." Siksa atau adzab yang

telatr disebutkan. 6i43 "Dan rahmatht" artinya tobat,
'"51ir-fu lt:*"lsitiKAi"Metiputisegatasesuatu.
Maka akan Aht tetaplan rahmat-Ku untuk orang-orang yang

bertakwa." Rahmat Allah yaitu tobat yang diminta Nabi Musa

telah dituliskan Allah untuk lita833

Firman AllalL lr;i\ t-fi.#E\7 "Makn akan Atu tetapkan

raltmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa,u ia berkata "Aku akan

menuliskan rahmat-Ku yang meliputi segala sesuatu. Makna

lafazh l?Adalan koteks ini adalah" Aktr akan menuliskannya di

lauh Taurat |fr-'u-$, "untut orang-orang yang bertakv,a," ia

m&rgatakan: Bagr kaum yang taktrt kepada Allah dan hukuman-Nya,

sehingga tidak loftr dan berbuat maksiat terhadap perintah dan

larangan-Nya. Mereka melaksanakan segala kewajiban dan

menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.

Para ahli talcr rit berbeda pendapat tentang makna yang

disebutkan AllalL bahwa mereka bertakwa kepada-Nya sehingga tidak

melakukan perbuatan tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa tersebut adatatl

perbuatan syirik. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15260. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shatih mcnceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

E33 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1578), dalam dua atso dengan satl sanad.

I
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

makna firman Allah, '";i1 $.fi.*4tZ "Maka akan Aht

tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertah,va,"

batrwa maksudnya adalah, takut gntuk melakgkan perbuatan

syirik.s3a

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah perbuatan

maksiat. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15261. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dad Qatadah, tentang firman AllalL $4'13
'"5r'U-fu"Maka akan Atu tetapkan rahmat-Ku untuk orang-

orang yang bertakwq" battwa maksudnya adalah takut rxrtuk

melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah.835

Sedangkan zakat dan menunaikan zakat" kami telatt

menjelaskan masalatr ini sebelumny4 sehingga tidak perlu diUlang

l"gr.t"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ini sebagai berikut:

15262. Al Mutsanna me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Affiullatl

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, '$4Ji 6l$ "Yang merruttoikon zakat," ia

berkata "Mereka taat kepada Allatl dan Rasul-Nya."837

Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al UytnQD6T) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir Ql27l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1580).
Tafsir surah Al Baqarah ayat42.
Al Mawardi drJram An-Nukat wa Al Uyn (3D67).
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seakan-akan ia menakwilkan dengan makna melalarkan amal

shalih yang dapat menyucikan jiwa'

Firman-Nyq lF|- Wh i 'ui(, "oo' orang-orang vang

beriman trcwfu ayat-ayat Kami," ia mengatakan: Dan, bagi kaum yang

mengalari serta membenarkan dalildatil dan tanda-tanda kebesaran

Kami.

coo

6614r
Vf#)o) 3\&k-,H$'r;'flt,t"J,l'e'i#'t,-s- sjA:\ r$k-,H$t r;tfll,t ib
(;fi4Gi?j q$trliibi?a\

olze , c)o/, ///

e.FLF.e*:
L%tSlitF:-r",lF;c

'i!3;$3i3ir51v33,U:4

:iqii|y$tS
SAiW('

y'uC .)o-\vry
kJiei'i

@o;gii#,4f
" (Yaia,t) ofimg.ot(mg yu\g malryilcut rasl.tl, nabi yartg utruni

yong (iananya) nsela dapaa tsatlis di dalamTawat dmt- 
Wrt ycrry ailadi sisi mr.lrel<a, yang rnenyurt* mrr".el<n

iissricfrar yorltg ^d*f dmr melotartg mnelct dmi

mengeridt@rr yffirg rr*rrdr* dm menghalail<f,r'bagt n:rr.el<fl

t"iol" yartgbaik dm tnmglwtarnt<f,r,bagi nuela segala

,if arr* a*, nenhms dmi rnsrelabeban beban dmt
- 

b"torg".belengu ycrng da poda mqela Morkr- or*ltg-

or arrg y uJg beriman kr:p adarry a Memttliakonny a'



TafsirA/l,:I7n&oi

rnenolongrryd ilf,n mrrrJgikuti calwya yar.g tcrong yang
diumufl<m l,cpadmuy a (N Qur' an), mqela itl.tlah otong-

qrdng yclttg berunfiirtg." (Qs. Al A'raaf lll: 157)

Talrwil riman A[ah: ajlt liyt'#\ J;:It '-;,$- ril
,Ht(t ,i;Al A- l* (.ik, ,UtL|-W"fu"t oranserans yans

mengikut rasul, nabi yang wnmi yang [nananyal mereka dapafi

tertulis di dalam Taural dan Injil yang ada di sisi nureka)

Abu Ja'far berkata: Firman ini merupakan penjelasan dari

Allah tentang orang-orang yang dijanjikan Allah kepada Nabi Musa

akan dituliskan ratrmat rmtuk mereka yang disebutkan Allah dalam

firman-Ny4 ,6'K AaS 6a;)3 "Dan rohmat-Ku meliputi segala

sesuotu," mereka adalah umat Nabi Muhammad, karena tidak ada rasul

utusan Allah yang memiliki sifat seperti ini 
-umm, 

(tidak dapat

membaca dan menulis!- selain Nabi Muhammad. Demikian mernrnrt

beberapa riwayat dari ahli talnilil. Diantaranya adalatr:

15263. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainah menceritakan kepada kami dari Athq dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, $-{|WE\7
'afr"Uoto akan Aht tetapkon rahmat-Ku untuk orang-orang

yang bertabra," iamengatakan: Makzudnya adatah umat Nabi

Muhammad.E3t

152@. fibnu Waki' menceritakan kepada kami],t3e ia berkata: Zaid

bin Hubab menceritakan kepada kami dari Hammad bin

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1580), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn (3D67), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3D71).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dari
manuskrip lain.
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Salamatr, dari Atha" dari Ibnu Abbas, ia berkata, *Umat Nabi

Muhammad."&o

15265. Abu Kr.raib dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Yatrya bin Yaman menceritakan

kepada l<arni dari Asy'ats, dari Ja'far, dari Sa'id, tentang

firman Allab '";;1'u-.fu.fiz:tl"Maka atron Atu tetaplran

rahmat-Ku mtuk orang-orang yang bert&wa," ia berkata,

"LJmat Nabi Muhammad." Nabi Musa berkata, "Andai aku

diciptakan sebagai umat Muhammad."8al

15266. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Att,* dari Sa'id bin Jubair, t€ntang firman Allah, q.!4tl
'";il ir-fu"Maka akon Afu tetapkan rahmat'Ku untuk orang'

or(mg yang bertgkwa," ia berkata, "Orang-orang yang

mengikuti Nabi Muhammad SAW.'t42

15267. Ibnu Waki' me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Syahr bin Hausyab,

dari Nauf Al Himyari, ia berkata "Ketika Nabi Musa memilih

tujuh puluh orang laki-laki dari katrrrnya unflrk memenuhi

janji yang telah ditetapkan, Allah berfirman kepada Nabi

Musa, 'Aku jadikan bumi sebagai tempat ibadah dan suci

bagimu. Aku jadikan ketenangan bersamamu di rurnatrmu.

Aku jadikan kamu membaca Taurat di luar kepala. Dapat

dibaca laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan

Al Quthubi dalam tafsirnya(7D96).
As-Suynthi dalan Ad-Dtrr Al Mantsur (31573), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,

dari Sa'id bin Jubair.

8'O

E4l

u2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1581).
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hambasalraya,anakkecildanorangdewasa,.NabiMusa
berkata kepada kaumnya, .Sesrrnggtrhnya Allatl telah

meqiadikanbumisebagaitempatibadahbagimu'.Mereka
menjawab, 'Kami hanya mau melalarkan ibadah di kuil'. Nabi

Musa berkata 'Allah menjadikan ketenangan bersamamu di

rumahmu'.Merekamenjawab,.Kamiinginketenanganitu
berada di Tabut'. Nabi Musa berkata" 'Allah menjadikanmu

membaca Taurat tuar kepala. Dapat dibaca laki-laki dan

perempuan,orangmerdekadanharrrbasatray4anakkecildan

yang telatr dewasa'. Mereka berkata" 'Kami ingrn

membacanyadengancaramelihatnya,.Allahberfirman,.";ii ,-fuWl7,Mapa akan Aht menetapkannya unt-uk

orqng-orang yang bertakwa', bingga aya\ liy' t:;i *'V
';rlfi'lrtrrtka itutah or(mg-orang yang beruntung''" (Qs' Al

A'raaf Pl:15D843

15268. Muhammad bin AMul A',la menceritakan kepada kaiiti, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepadakami dali

Ma'mar, dari Yatrya bin Abi Katsir, dari Nauf Al Bakkali, ia

berkata: Ketika Nabi Musa pergl bersama para utusan dari

kaumnya unttrk berbicara kepada Tuhan, Tutran berkata' er2{ku

hamparkanbumiyangsucirrntukmerekasebagaitemPat
melaksanakan ibadah dimana saja waktu shalat itu tiba

kecuali di te,mpat buang kotoran atau lnrburan, atau tempat

mandi. Aku jadikan ketenangan berada di hati mereka Aku

jadikan mereka membaca Taurat di luar kepala"

t{3 Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tozil Q1552)'
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Nabi Musa lalu menyampaikan hal itu kepada bani Israil.

Mereka menjawab, "Kami tidak mampu membawa

ketenangan di hati kami. Jadikanlah ketenangan itrl berada di

Tabut. Kami hanya ingin membaca Taurat dengan cara

melihatnya. Kami hanya melaksanakan ibadatr di kuil." Allah

berfirman, 'b;4 ti1. W.4'13 "Maka alan Alcu

menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa," hingga

ayat, !fr t-$:.q:+'tl"Merela itulah orang-orang yang

beruntung." (Qs. Al A'raaf U|: 157) Nabi Musa berkata" "Ya

Tuhan, jadikanlatr aku sebagai nabi mereka." Allah menjawab,

'tlabi mereka berasal dari golongan mereka. Engkau tidak

akan menemui mereka." Nabi Musa berkata *Wahai Tuhan,

aku datang kepada-Mu bersama utusan bani Israil. Jadikanlatl

aku dan para utusan bani Israil ini sebagai pemimpin bagi

orang selain kami Oani Israil)." Allah berfirman, ti-i i,ti
6h4 4,j |*\,6t4H "Dan di antara kaum Musa itu

terdapat suatu umat yang memberi petuniuk (kepafu manusia)

dengan hak dan dengan yang lnk itulah mereka menialankan

keadilan;' (Qs. Al A'raaf [7]: 1 59).

Nauf Al Bil&ali berkata, "Pujilah Allah yang telatr menjaga

ketiadaanmu, mengambil bagian bagimu, dan menjadikan

utusan bani Israil unfukmu."84

15269. Muh:rmmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia

berkata: BapalJcu menceritakan kepadaku dari Yatrya bin Abi

Katsir, dari Nauf Al Bakkali, kisatr yang sama. Hanya saja, ia

814 Abdunazzaq dalam tafsirnya (2192).
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berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku menr:runkan

Taurat kepadamu, kamu membacanya di luar kepala. Dibaca

oleh laki-laki, wanit4 dan anak-anakmu." Mereka menjawab,

"Kami hanya mau melakukan ibadalt di kuil." Kemudian

beliau menceritakan kisah seperti tadi.

15270. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Ismail menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari Ja'far, dari

Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, '";i4 'U-,fuW;\3
"Maka akan Aht tetapkan rahmat-Ku untuk orong'orang yang

bertaly,a," ia berkata "Umat Nabi Muhammad SAW.-845

15271. Mulrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah, '";;1 'U-fuW,1A"Maka akan Aht

tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertalcwa," ia

berkata "Mereka adalah umat Nabi Mtrhammad SAW."846

15272. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Ketika

dibacakanayat,niiil1u'rg7i6l$3;ir-ii$.#aa
$j;t- Wg "Maka akan Aht tetapkon rahmat-I{u untuk

orang-orang yang bertalata, yang menunaikan zaknt don

orang-orang yang beriman kepada cyat-ayat Kami," orang-

orang Yahudi dan Nasrani menginginkannya, maka AIlatI

menr.rnrnkan syarat yang jelas dan ketat, :$tJi:55;1t-5t

8,05

tr5
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1580).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masb (31272), ia berkat4 "Dia adalah Nabi
MuhammadSAW."
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4f *[YaituJ orang-orang yang mengihtt rasul, nabi yang

ummi." Dialah Nabimu, seorang yarrg ummi, tidak dapat

menulis.saT

Sebelumnya telatr kami jelaskan makna ummi, sehingga tidak
perlu diulang lugr.tot

Firman Allah, ;^,4;..fJ't iir$l O iJru,- Vi* ,!*i,r'g,sit
"Yang [namanyal mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang
ada di sisi mereka." Huruf fta'(nya) padaayat,a64ditujukan kepada

Nabi Muharnmad SAW, seperti yang disebutkan dalam riwayat berikut
ini:

15273. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
ientang firman Auah, 4$'41 J;! 3;31ajl "gaitul

, orang-orang yang mengihtt rasul, nabi yang ttmrni," bahwa

maksudnya adalah Nabi Mtrhammad SAW.84e

15274. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Utsman

bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Fulaih

menceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali, dari Atha bin
Yasar, ia berkata: Aku pernatr bertemu dengan Abdullatr bin
Amr, aku katakan kepadanya, "Beritahukanlah kepadaku

tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat." Ia menjawab,
*Ya, demi Allah, sungguh itu disebutkan dalam Taurat seperti

u7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/158 l).rt Lihat tafsir suratr Al Baqarah ayatTS.*e Kami tidak menemukan riwayat ini dengan sanadnya. Riwayat dengan
maknanya disebutkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (5i I 581) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31268).
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sifatnya dalam Al Qur'an, WJt:r4-.. 6irtJ qAIi qG-

@ {,}5 'Hai Nabi, sesungguhnya Kami mongufiismu untuk

jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pernberi

peringatan'. (Qs. Al Ahzaab [33]: afl. Menjaga onmg-orang

yang ummi. 
-Allah 

berfirman-, 'Engkau adalatr hamba dan

rasul-Ku. Aku namakan engkau orang yang bertawakd. Tidak

bersikap keras dan kasar serta berbuat kegaduhan di pasar.

Tidak membalas perbuatan jelek dengan kejelekaq akan tetapi

memaafkan. Kami tidak akan mewafatkanmu hingga Kami

lunrskan wrttrknru agdma yang bengkok. Mereka berkata

"Tiada tuhan selain Allah". Dengannya kami bukakan hati

yang tertutup, telinga yang tuli, serta mata yang buta'."

Atha berkata, "Kemudian alar bertemu dengan Ka'ab, lalu aku

bertanya kepadanya tentang itu, tidak ada perbedaan walau satu hunrf

pun. Hanya saja Ka'ab mengucapkan dengan batrasanya, rstii t E;y 61fi,

q'P ri??t qF 'Hati yang terttrhrp, telinga yang tuli, dan mata yang

butd."

Abu Ja'far berkat4 *Itu adalatr batrasa Himyar.-ts0

15275. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Musa bin

Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari tlilal bin Ali, ia
berkata: Atha me,nceritakan kepadaku, ia b€rkat4 :t,{ku

bertemu dengan AMullah bin Amr bin Al Ash." la

menyebutkan kisah yang sama. Hanya saj4 dalam ucapan

t50 Al Bukhari dalam Al Bttytt' Qlzs)dan Ahmad dalam,rll Musnad Qlfi $.
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Ka'ab ia mengatakan, *6,* t*: 6p tltiti t:jb *t "Mutu
yang but4 telinga yang tuli, dan hati yang tertutup."8sr

15276. [Abu Kuraib menceritakan kepadaku],&s2 ia berkata: Musa

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul Aziz bin Abi

Salamatr menceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali, dari

Atha bin Yasar, dari Abdullatr, kisatr yang sama. Di dalamnya

tidak terdapat ucapan Ka'ab.

15277. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ,UtQ
;f'"4 (1i*, "Yang (namanya) mereka dapati tertulis -4i
dalam Taurat dan Injil- yang ada di sisi mereka," ia

mengatakan: Mereka menemukan sifat-sifat, perkar4 dan

kenabiannya tertutis di sisi mereka.853

Taliwil fiman Allah: fufit ;* i}.i;;t ,b;3\ r#l-
,p$ri i;l;*'& {;{fr *i?j q$r rt i:qs
4; sY d|(Yang menyuruh mereka mengeriahan yang ma'ruf

dan melarang mcreka dari mengeriahan yang mungkar dan

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan

bagi mereka segaln yang buruk dan membuang dari mcreha beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka)

E5r 
. Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil Q1552) dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya

(7D98 d^n299).
t52 Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuslaip, kami temukan dalam

manuslaip lain.
t53 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511582).
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Nabi yarrg ummi inr

memerintahkan para pengikutnya agar melaksanakan kebaikaru yaitu

beriman kepada Allah serta wajib menaati segala perintatr dan larangan-

Nya. Itulatr perbuatan baik yang diperintahkannya kepada mereka. Ia

melarang mereka berbuat kemungkaran, yaitu perbuatan syirik kepada

Allah. Mencegah dari segala larangan Allah.

Firman-Nya, +{gl ,1i b-S 'Dan menghalalkan bagi

merelra segala yang baih' maksudnya adalah segala hal yang

diharamkan masyarakat Jahiliyatr, seperti: Bahirah (unta betina yang

telatr beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu

dibelah telinganya, dilepaskan, ddak boleh ditunggangi lagi dan tidak

boleh diarnbil air susunya). Sa'ibah (unta betina yang dibiarkan pergi

kemana saja lantaran sesuatu nadz,ar. Seperti jika seorang Arab

Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau akan melakukan perjalanan

berat, maka ia biasanya bernadzar akan menjadikan untanya sa'ibah

bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat). Washilah

(seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan

dan betina" maka yang jantan ini disebut washilah, tidak disembelih dan

diseratrkan kepada berhala). Ham (unta jantan yang tidak boleh

diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina

sebanyak sepuluh kali). cl#ii $Gi?i"Dan mengharamkan bagi

merelra segala yang burulc," yaitu dagng babi dan riba serta segala

makanan dan minuman yang mereka halalkan, padahal diharamkan

Allah.

15218. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL #Jl 4ti?j"Dan mengharamknn bagi

mereka segala yang buru&" yaitu dagng babi dan riba serta
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segala makanan yang diharamkan Allah, akan tetapi mereka

halalkan.t54

Adapun firman-Nya, $i Sl;<tg il;t'#'*t+6(
* -ii(p*uahli talo^,il berbeda pendapat dalam .dut*ittannya,
sebagian dari mereka berpendapat batrwa makna Jr)l adalah perjanjian

dan ikatan yang mereka terapkan atas bani Isra'il agar menjalankan apa

yang terdapat dalam tarat. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

15279. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nutr menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, '&A 6t
ii;t "Dan membuang dwi mereka beban'beban," ia

mengatakan: Maksudnya adalah perjanjian metekaEss

15280. [bnu Waki' menceritakan kepada kami],856 ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhatlhalq ia berkata, "Perjanjian mereka."857

15281. Al Mutsanna menceritakan kepadaku ia berkata: Amr bin Ali
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

memberitakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhatthalq

dengan makna yang semisal dengannya.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1583), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (3D69), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D73).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1583), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al
Uyun(3D69), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1554), dan Ibnu Al Jauzi

drJramZad Al Masir (3D73).
Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuslcrip, kami temukan dalam

manuslcrip lain.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1583), Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al
Uyun (3D69), Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tanzil Q1554), dan lbnu Al Jauzi

ddam 7ad Al Masir (3D73).

t5,l
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15282. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al

Hasan, tentang firman AllalL i;t # 'gf'j "Oan

membuang dari mereka bebwt-beban," ia berkata, "Berbagai

perjanjian yang mereka buat sendiri terhadap diri mereka'"858

15283. flbnu Waki' menceritakan kepada kami],8se berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Musa bin Qais, dari

Mujahid, tentang makna aya! i;t # '& "Dan

membuang dari mereko bebon'beban," ia berkata, "Perjanjian

mereka"360

15284. Musa bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang makna aya,- ;4;5(6i ,1lt...iti {;t#'€t
"Dan membtnng dari mereka beban-beban dan fulenggu-

belenggu yang ada pada mereka," ia berkata "Ia membuhng

segala perjanjian terhadap mereka dalam Taurat dan Injil'"861

15285. A1 Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL *g(,i,i ,*ltS i;t'ri;L 'gi'j "oa"

membuang doi mereka beborbeban dan belenggu-belenggu

Abu Hayyan dalamAt Bahr At M.hirt (5/195) dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Tanzil (21554).

Kalimat dalam kurung tidak terdapat dalam manuskrip, kami temukan dalam

manuskrip lain.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1583), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al

Muhith(5/195), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tatail Q/554)'
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1554).

r59

860
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yang ada pada merelco,l' batrwa maksudnya adalatr perjanjian

yang telah diambil Allah dari mereka, yaitu segala sesuatu

yang telah diharamkan terhadap mereka. Semua itu dilepaskan

dari mereka.862

Sebagian mereka berkat4 "Riwayat tersebut datang dariku,

batrwa orang yang mengikuti nabi Allatr akan dilepaskan

beban beratny4 sepeni yang terjadi pada bani Israil, yaitu

tentang permasalatran aguna mereka. Mereka yang

berpendapat demikian berkata :

15286. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazlld menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada lerni dari Qatadatr, tentang firman Allah,

*g(,ii #lti i;t # '€t "Dan membuang

dsri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada

pada mereka," batrwa Nabi Muhammad SAW lalu datang
,untuk mengatitrkan dan melewatinya.s63

15287. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Himmani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang firman Allah,

i;t i#'€t " D an m e m buan g dar i m e r e ka b e b an-b e b an

don belenggu-belenggu," ia berkata" "Buang air kecil dan

sejenisnya, serta semua yang diberatkan kepada bani Israil.'8e

s2 Al Mawardi dufran AwNuhat wa Al Uyun Qn6rdan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad
Al Masir (3D73).6 As-Suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur (3/583), dinukil dari Abd bin Humaid
dan Abu Asy-Syaikh, dari Qatadah.K lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1533).
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15288. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Al Himmani

menceritakan kepeda lelni, ia berkata: Ya'qub menceritakan

kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia berkata" "Amalan yang

berat."865

15289. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkat4 tentang

makna firrnan Allalr *:t(,ri #il; it;t'# A:t
"Dan membrung dryi merelca beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada merek4" ia berkata "Orang-orang

Ahli Kitab yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka

ajaran yang berat dalam agama mereka sebelumnya

digugrrkan dari mereka"856

15290. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ibnu

Sirin, ia berkata: Abu Hurairah berkata kepada Ibnu Abbas,

"Hukuman berat bagi kita dalam agama Islam adalah jika kita

berzina dan mencuri." Dia menjawab, "Ya, akan tetapi beban

berat yang dibebankan kepada bani Israil telah digugurkan

darimu."867

15291. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman Allab l?t '&A & "Dan membuang

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1583) dan Abu Ja'far An-Nabhas dalam
Ma' ani Al Qur' an (2/90).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/583), dinukil dari Abd bin Humai4
dari Mujatrid. Riwayat yang s,ma disebutkan oleh Al Baghawi dalam Ma'alim
At-TaruilQl554).
Ibnu Hatim dalam tafsirnya(21580), dalam tafsir suratr Al Baqarah ayat286.
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dari merela beban-beban dan belenggu-belenggtt," ia berkata

"Beban agama yang ditetapkan kepada mereka."868

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utam4 makna

i?tadalah perjanjian. Telah kami jelaskan sebelumnya lengkap

dengan dalil-dalinya. Maknanya adalah,'Nabi Muhammad SAW yang

ummi telatr men perjanjian yang ditetapkan Allah kepada

bani Israil, seperti pelaksanaan Taurat dan melaksanakan ajaran berat

yang terkandung di dalamnya seperti hukuman potong tangan bagi

orang yang buag air kecil, tidak sesuai dengan ketentuan Taurat,

mengharamkan harta rampasan perang, dan hukum-hukum lain yang

diwajibkan kepada mereka." Hukum Al Qur'an menghapus semua itu.

Mengenai ayat, ),a$ 5( $i Jiilig " B el en ggu-b el enggu yan g

ada pado mereka," Ibnu Zaid berkata:

15292. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, tentang makna firman Allah,
"+ g( $i Si;\$ "Belenggu-belenggu yang ada pada

mereka," ia berkata, "Belenggu-belenggu yang telah dijadikan

Allah terhadap mereka." Kemudian ia membac a ayat, ;1,ifui,
"sebenantya tangan merekalah yang dibelenggu." (Qs. Al
Maa'idatr [5]: &). Itulah belenggu-belenggu itu. Mereka

disenr agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu

belenggu-belenggu itu akan dilepaskan dari mereka."86e

Tatrwil fimalr Atlah: V#ft f2%)31i3,;r aVJ( <r-58
6i,$5r 7 64f # Jj -,si,t 5Ai (Maha orans4rons vans

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/l5Ea).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1585).
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berhtun kepadanya lllemuliakannya, menolongnya dan mengikuti

cahaya yang terang yang dilwunfun kepadanya [Al Qw'anJ, mereka

it ulah o r an g4r an g y an g b er unt un g)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

mempercayai Nabi ydng utnmf (Nabi Muhammad SAW), mereka

mengakui kenabiannya . lrf.;t " Memuliakan," mengagtrngkannya dan

menj aganya dari kej ahatan manusia.

Demikianlah menurut riwayat berikut ini:

15293. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada karli, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

makna firman Allah, itffi, "Memuliakan," ia berkata'

"Mereka medaganya dan menghormatinyu.rr8To

15294. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada karni, ia berkata: Musa bin Qais

menceritakan kepadaktr dari Mujatrid, tentang makna fimran

Allatt li;,;t "Menolongnya,!' ia berkata, "Artinya

melunrskan perkaranya, menolong dan membantu Rasulullatt

Muhammad SAW.'871

Makna dYil, li3'3 "merulongrtya" adalah membantu

Rasulullah SAW menehadapi mtrsgh-musuh Allah dengan cara jihad

danmemerangi mereka

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1585), Abu Ja',far An-Nahhas dalam Ma'ani
Al Qur'an Q/91), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1555).
Az-Z\yj dalem Ma'ani At Qttr'an Ql3S2) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantstr (3/583), dinukil dari Abd bin Humaid, dari Mujahid.
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i^11 $ -u,il 5Ai l;:,313,,Dan mengitattr ,otoy@g
yang diturunkan kcpadanya (Al Qur'an). "maksudnya adalah Al eur'an
dan Islam.

<rj,Ji;if i ,ryt "Meretra rtutah orang-orang yang
beruntung," maknanya adalah, orang-orang yang melaksanakan semua

itu, yang telatr disebutkan Allatl, adalah umat Nabi Muhammad sAw.
Merekalatr orang-orang yang beruntung. Mereka akan memperoleh apa
yang mereka cari dan mereka harapkan dengan melakukan semua itu.

Mereka yang berpendapat demikian adalah:

15295. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadakq ia berkata: yaad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkat4 ..Orang-orang yatrudi

itu menyiksa karena mereka iri dan dengki kepada Rasulullah

SAw. Allah berfirman, l:3#3 lijfi: +,IFG O_5$ 1 *taka
orang-orang yarrg beriman kcpadanya. memuliakannya,

menolongnya'. Adapun membantu dan menghormatiny4 ada

orang lain yang telatr mendatruluimu. Akan tetapi orang yang

terbaik di antara kalian adatah orang yang beriman dan

mengikuti catraya yang diturwrkan Allatr bersamany u.;$72

Maksud ucapan Qatadall "Mereka menyiksa karena iri dan

dengki kepada Rasulullah SAW," adalah, kedatangan Nabi Mutrammad

dengan membawa Al Qur'an merupakan ratrmat bagi orang-orang

Yahudi jika mereka mengikutiny4 karena beliau datang dengan

melepaskan beban dan belenggu dari mereka. Akan tetapi mereka iri
dan dengki. Itulah yang membuat mereka ingkar dan tidak mau

tz Abu Hatim dalam raftinrya (5/1535).
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Allah aktrirnyamenerima keringanan yang diberikan, sehingga

membuat mereka hina

{r{tc

ii,s$t L a; fiySt 3;s OL-J"l6l (;16-'3
b

fithg-q:1,*';Jyii{",r$V,>.iit)|-itf
t#ti -5i$ 6\ -rt -sfi "i.li 

",#i 4.;:ri

@ 6-,ri3
"I(atalcorlrlahr'Hai nmwsia sesungguhny a alcu adolil

utu.sn Nlahl<eqadmw senwa, yaitu y'.l;lahyartg

nemptnyail<uaiamlarrsrt dffiJbumi; fidak ada athm (yarrg

berhakdisenfuh)selainDiayangmenehiilupt<at;^dar.
menwtilcsrv mf,l@berirnmiah l<frrru l<ewdf, Nlah dsn

Rosnl-Ny a, nabi ycrng wrwni yurgberfufrilnpado trJllah dtrr
kepadol<alimatl<alhnatNya(kitab.kitab.Nya)dmikutilnh

dia zufuyal<anu mendaPat Pehu$uk'."

(Qs. Al A'raaf [7]: 158)

Tatrwit firman Allah: ;L$y 3t 3;S At-;ai 6f- 'S

^t;[i:fi\tLlt4;-a;Jy;iif;r|i:f e<.i,1rlt-!i9iic$ie;
;r$i lfatakanlah, 

,,Hai manusit sesungguhnya aku adalah utusan

Altah kepadamu semuo, yaitu Allah yang mcmpunyai heraiaan langit

dan bumi; tidak ada firtan lyang berhah disembahJ selain Dia, yang
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menghidupkan dan mendihan, maha berimanlah hamu kepada

Allah dan Rasul-Nya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Katakanlah watrai

Mtrhammad, kepada mereka semua, l4 fiy;fi Jfi 4y'nat
manusia sesungguhnya aht adalah utusan Allah lcepadamu

semua,brlfr:at hanya kepada sebagian kamu. Para rasul sebelum aku

diutus kepada sebagian manusia. Jika mereka diutus seperti itu, maka

risalahku bukan hanya kepada sebagian kamu, akan tetapi kepada kamu

semua. l*rfazh ,s$i merupakan kata sambung kepada lafazhAllah.

Makna latazh ini adalah, katakanlatr watrai Muhammad, 'Wahai

manusia, sesunggulurya aku adalah utusan Allah yang memiliki

kerajaan langt dan burrri: Aku adalah utusan-Nya kepada kalian

semua'."

Makna ayat, ,S$l$ *ii7s|-af fi ,s$l "rattu Attah yang

rnemrynyai kcrajaan langit dan bumi," adalah, yang memiliki

kekuasian langt dan bumi beserta isinya. Dia yang mengattr semua

ito. i f1'.f1{ "Tidak ada nhan (yang berhak disembah) selain Dia."

Ketuhanan dan ibadatt hanya milik-Nya, bukan makhltrk yang dijadikan

sebagai perantara dan berhala-berhala serta lain sebagainya.4j.&
"Yang menghidupkan dan mematikan," bahwa ketuhanan dan ibadatr

hanya layak bagi Dia yang memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatq

Malta Kuasa untuk menciptakan makhluk, menghidupkan, dan

membinasakan sesuai kehendak-Nya.nio it\ lh6 "Maka

berirnanlah lrmnu kepada Allah dan Rasul-Nya.' Allah berfirman,

"Katalonlah kepada mereka wahai Muhammad, 'Berimanlah kamu

kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, inilah sifat-sifat-Nya. Akuilatr

keesaan-Nya. Hanya Dialah pemilik ketuhanan dan berhak untuk

disembatr. Percayalah kepada Muhammad Rasul-Nyq batrwa Allatr
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memiliki nabi yang diutus kepada ma*:hhrk-Nya, menyenrkan kepada

tauhid dan agar taat ke,pada-Nya'."

Talicwit firman Ntah: .-$€2 fi\Ut--rjf ti-r{i ti
6:li-6 %1:#tS (Nabi yang ummi yang berbnan kepada

Allah dan hepada W [kitab-kitab-Nyal dan ikutilah
dia, supaya kamu nendapot petmjuh)

Abu Ja'far berketa: Firman Allah, 'ri-fli bSi "Nabi yang

ummi," maksudnya "dalall itulah salah satu sifat Rasulullah SAW.

Sebelumnya telah aku jelaskan makna Nabi, maka tidak perlu diulang

lagi. Malrrra aya\ i\ -'1,-951 ifii "Yorg ummi yang beriman

lnprda Allah," adalah yang percaya kepada Allah dan

firman-Nya

Para atrli tahilil berbeda pendapat tentang ayat, .*iiH
"Dan kepada kalim-kalimat-I,lya (kitab-kitab-Nya)." Sebagian

berpendapat bahwa maknenya adalah ayat-ayat-Nya. Mereka yang

berpendapat demikian adalah:

15296. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang makna

firman AllalL -#lUj "Dan kcpada kalimat-kalimat-Nya

(kitab-kitab-I{ya)," bahwa maksudnya adalah ayat-ayat-

Ny.t"
Ada yang berpexdapat bahwa maksudnya adalah Isa puta

Maryarn. Mereka yang berpendapat demikian adalatr:

t73 Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (5/1537) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3D74).
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15297. Al Qasim menceritakan kepada karrli, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jr:raij, ia berkata: Mujatrid berkat4 tentang

makna firman Allah, .5{\1e ;r\ -b3 --rJ11 "Yang

beriman kcpada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-

kitab-Nya)," bahwa maksudnya adalah Isa putra Maryam.87a

15298. Mutrammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, ,-S$
-5;LS i\ -tj- "Yang beriman kepado Allah dan

lcepada kalimat-lalimat-Nya (kitab-kitab-Nya)," bahwa dia

adalah Isa puta Maryam.87s

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini

menunrt pendapat kami adalatr, Allah memerintatrkan para hamba-Nya

agar mempercayai kenabian nabi yang ummi (Nabi Muhammad SA\\D,

yang b6dman kepada Allah dan firman-Nya. Tidak terdapat klabar

yang mengkfiususkan tentang keimanannya kepada sebagran firman

Allah. Allah memberitatrukan kepada mereka tentang semua firman-

Nya. Sebenamya dalam masalah ini pendapatrya bersifat umum,

Rasulullah SAW beriman kepada selunrh firman Allatl, sepeti yang

disebutkan oleh Al Qur'an.

Makna finnan Allatr, 6:i:4 ULI:#ti"Dan ilattilah

Dia, supaya komu mendapat petunjuk " adalalL carilah hidayah

dengannya watrai manusia. Ketahuilah batrwa apa yang Dia perintahkan

untulnnu adalah ketaatan kepada Allah. 6:fi HJS "Supaya

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1587) dan Abu Ja'far An-Nabhas dalam

Ma'ani Al Qur'm Qln).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (3D74).
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lamu mendoryt Wtunjulc," ia mengatakan: agar kamu memperoleh

hidayah dan mendapatkan jalan yang lunrs, sehingga kamu berada

dalam kebenaran dengan mengikutinya.sT6

cco

8?6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1588), namun ia berkata, "Sungai dari sahl,

yakni tanah liat."

'o3 i; .i;#6t ti6 -6; ;;, ui
"Dtrt di mrtmakailmlvhtsa itu terdaDdt suaht umf,t yair.g

nemberi per,urfuil( (lreporda rnrar,rusia) dengarthak dfln dmgart

yorr.ghf,k ifiif,h mrl,.rcl<a mmialanl,;arrtl<eadil.tr ."

(Qr. Al Ntaaf [7]: 159)

Talrwil fiman Allah: 6h4.*; ,*t6t+U6;.; u;
@ t r" di antara kaum Musa ilu terdapat suatu urrtol yang

memberi petunjuk [fupada nanusial dcngan hak dan dengan yang

hah itulah rnerefu ncniolanlran headilm)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 6; ; 6tj "Dan di

antara lraum Musa," maksudnya adalah bani Israil. SA"Terdapat suatu

umat.,, Ia mengatakan: Maksudnya adalah ada sekelompok orang.

$U,6:4"Yang memberi petunjuk (lrep"d" manusia) dengan halc,"

Ia mengatakan: Memperoleh hidayah dengan kebenaran. Istiqamah

dalarr kebenaran dan mengamalkannya 'ob'r-9,j"Dan dengan yang

hak itulah mereka menjalankan keadilan." Yakni: Mereka memberi dan

mengarnbil dengan kebenaran. Mereka bersikap adil terhadap diri
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mereka dan tidak berbuat kesalatran. Beberapa orang berpendapat

tentang sifat umat yang disebutkan dalam ayat tersebut, diantaranya:

15299. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Z:ubanr menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainatr, daxi

Shadaqah Abu Al Hudzail, dari As-Suddi, tentang ayat u.,
6b,, "D ,*\6t1'A g; ,ii "Da, di antara traum

Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kcpada

manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereko

menjalankan keadilan," ia berkata, "Suatu kaum, yang di

antara kamu dengan mereka ada sungai sebagai *aksi."877

15300. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allab 6j; ;t
6h,, .*s &u,6:4"i4"Don di antara kaum Musa itu

terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepado manusia)

dengan hak dan dengan yang lwk itulah mereka menjalankan

keadilan," ia berkata, "Ada riwayat yang sampai kepadaku

batrwa ketika bani Israil membunuh para nabi merek4 mereka

telah kafir. Mereka terdiri dari dua belas sukuo dan satu suku di

antara mereka tidak ikut melakukan itu. Mereka memohon

ampun kepada Allah dan meminta agar mereka dipisahkan.

Allah lalu membukakan satu gua di bumi kepada merek4

maka mereka melewati gua itu hiogga mereka keluar di

belakang negeri Cina. Di sana mereka sebagai orang-orang

yang condong kepada kebaikan dan muslim, mereka

t7 lbnu Katsir dalam tafsirnya $/a2\ dan As-suyrthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur
(3/585), dinukil dari Ibnu Al Mundzir dan Abu Asy-Syaikh.
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menghadap ke aratr Kiblat kita-" Ibnu Juraij berkata: Ibnu

Abbas berkata: Itulah firman Allall '.y-rA -r#-.,-#:rti
q ''*q'r$$i U 5; $ ,ii'ii f#- "Dan Kami

berfirman sesudah itu l@pada bani Israil, 'Diamlah di negeri

ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscrya Kami

datangkon kamu dalam kcadaan bercampur-baur (dengan

musuhmu)'." (Qs.Al Israa' [7]: lOa).

Maksud latazh';+<fi U (dengan mustrhmu) adalatr pada saat

Isa putra Maryam datang, mereka akan keluar bersama-sama

dengannya.

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, "Mereka berjalan di
jalan itu selama safu setengatr tahrm lamanya."878

{r{rc

,LG; Jft*5;w tu lfr iii' ;trt;
i4E'4, 1,G, q.rj,l-?l,1:; i*ru
{iur" plp qG 3L'& fiUlfi tili ;,
uljL'€;ta; 53i ;* 6i;'r>3$ i*

€A Y3,(4 S-l t WL 6', "Hi'; c c;+
G}54tr

878 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1538).
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"Dart mffekflKamibogi nwr.jadi &lubelas nku ydng
masing.rnasingnyabufiirnlahbesardmKaniwalryul<mt
l<epadalvftisdl<etikal<aunmyamemintaairl<epailmrya,

'Pulcullahbanit;rilengantorrdl<f,tnuu'.Makamemancarlah
dmi padarya ihnbelas motn air. Ses:alrrgulvrya tiap.tiap

sulcu murgetalwi tenpat mhntrn rru;riing.mtsittg. DanKani
naungl@n awcm di atas nsela drn-Karri tunuil<mlnpda

mqel<a tnorru7ct dan salwa. (Karfi Wmfrn), Mal<axJlah
yarJgbdk baik dmi apa yolng telah Kami rezekil<mt

kepadamu'. Mer:el<a fidak menganiayaKami, tapi mrl.":el<alah

y orttg selalu murganiay a dirirry a settdiri."

(Qs. Al A'raaf [7J: 160)

Tatrwil firman Allah: U $5',11 ig,i ?Urt; (Dan

tnereka Kami bagi menjadi dua belas suhu yang mosing.mosingnya

bajumlah besar)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami pisahkan

mereka." Maksudnya adalah, kaum Nabi Musa dipisahkan dari bani

Israil yang lain. Allah memisahkan mereka dan menjadikan mereka

terdiri dari banyak kabilatr, yaitu dua belas kabilatr.

Sebelumnya telatr kami jelaskan makna $5 "suht-suht" dan

orang-orangnya.87?

Para atrli bahasa Arab berbeda pendapat tentang kata ifi :65

berbentuk mu'annats, sedangkan tata 6f3J adalah jama' mudzakJrar.

Sebagian atrli natrwu Bashratr berkat4 "Maksudnya adalah iiri :r;ili

ifi *avbelas kelompok". Kemudian Allatr memberitatnrkan batrwa

Lihat tafsir surat Al Baqarah ayat 60.
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ii) "kelompok" adalah $6"suku-suku". Oleh sebab itu, kata

1fi tersebutboleh berbentuk mu'annats. Dengan demikian, kata

'tfi avrununtuk kata Gt31.880

Sebagian berpendapat bahwa talxilil ini mengandung

kekelinran, jumlah angka tidak boleh ke\rr dari sesuatu yang

disebutkan jumlatrnya. Akan tetapi kut" Zit harus disebutkan sebelum

angkq yma tl f,ii( sehingga angka 'rF iiri menjadi mu'anruts

karena kata sebelumnya Dengan demikian, kalimatnya menjadi,

vq,l r;e ,p.eq i#t "Dan mereka IGmi bagi mexdadi beberapa

kelompok; dua belas suku." Jika demikian, maka angka dalam bentuk

mu'at nats itu sah mengikurti kata sebeltrmnya

Sebagian pakar nahwu Kufah b€rpendapat bahwa kala|.F:6si
dalanr benfirk mtt'annats, sedangkan Lqf a"r't b€xtuk mudzaklro'

karena kalimat ini kembali kepada Uata?3. Obh sebab itu, aangka

adalah bentuk mu'annats meskipun 
'Ulrpf aar- b€xrtft mdzakkar.

Seperti ungkapan penyair berikut ini:t8r

;-itws4lqlu?' fi P:*(Y o,

" Meskiqrun kabilah Kilab terdiri dui sepluh kclompok

Tapi engkaubebas dui septtthkabilat ia"862

Al Farra dalan Ma'ani Al Qur'ot (1R97).
Beliau adalah An-Nawwah Al Kilabi, sebagaimana disebutkan dalam Al-

Lawoni' karya Asy-syinqithi (6/1 96).
Syair ini aislbuttan dalam Ma'uti At Qu'tt kar56 Al FaylQnZi). Dalam

Ltsan AI TraD disebutkan dalam pembahasan ktu bdtm (11304). Penyairnya

berasal dari bani Kilab yang brnama An-Nawwah- Disebutkan pula dalam.'{I

Asybah wa An-Nazha'ti pltOST, Al Kitab karya Sibawaih (3/565), Ham' Al
Hawami'(zll4g),dan Al Qurthubi dalam tafsinrya QBO3)'

iii-tl
6iJl

t80

ttt

l
ll

,i
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Y:ata al bathn diartikan sebagai kabilatr dan keutamaan, maka

bentnk jamak lcataal bathn berada dalam benhrk mu'annats.

Kelompok lain dari para atrli natrwu Kufhh berpendapat batrwa

a@,a '{i ifJ( aa"r" benqk mu'arrtats, sedangkan 'tf,ri( aaam

bentuk mudzakkar,karena kaa%adalah mudzaklar.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalatr ini

mennrutlan adalalL kata iF #f aar" benhrk mu'annats, karena kata
,a..

fl;i("a*a6 mu'annats. Dengan demikian, kalimat ini menjadi , 'itirift
;* '# 4 "r- Kami bagi mereka menjadi dua belas bagian."

Kemudian bagran itu diartikan dengan suku-suku.

fata'tlrif tidak boleh menjadi penjelasan terhadap arrgka {fi
',f,karcrrtcata t Pf dalam bentuk jarnak, sebab dari sepulgh Bggl
dua puluh dalam bentuk tunggal, bukan jamak, sedangkan kata tltil
adalatr jamalq bukan hrnggal. Seperti kalimat, a?ri i:p t{ir i5-r; tiaaf<

boleh mengucapkan, e:;; fP rdr is.de. Dengan demikian jrt*Uf,
balrwa kata Lrif bukan penjelasan t"tfr"a"p ',iiz :#t.Demikianlatr

pendapat dalam masalatr ini. Sedangkan \A 
"aaun 

kelompok-

kelompok. Sementara itu, suku dalam bani Israil hrang lebih terdiri

dari orang-orang yang sebaya.

Ada pendapat yang mengatakan batrwa mereka dibagi menjadi

beberapa suku karena perbdaan keyakinan.

Talrwil lirman AIIah: ,-J 'ai}7,..)'; i*,H;L G; tty(4s r'
96',*'* : V :* rq: .+ #::.#. 1.# ."..1{*+;;.n#74;L.rr;i;{cr"-w';*1.
@Caa #6\1 {>1i$J,6''"%fri (DanKamiZ*-#'v
wahyulcan kepda Musa lrctika kaumnya mcminn air kepadanya,

"Pukulhh botu itu dengan tonghatmu!" Maka memancarlah dari

(l 
',, 
t
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padanya dua belas mata air. sesungguhnya tiaytinp suku

mengetahui tempat minun masing-masing. Dan Kami naungkan

awan di alas mereka dan Kart turunkan kepada mereka manna dan

salwa. (Kami berfiiman), "Mahanlah yang baik-baik dari apa yang

telah Kami rezekihan kepadamur,, Mereka tidak menganiaya Kami,

tapi nerekalah yang selalu menganiaya dirinya sendi$

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Kami watrytrkan

kepada Musa ketika Kami membagi bani Israil kepada dua belas

kelompok dan Kami buat mereka tersesat di lembatr Tih. Mereka

meminta air minum kepada Musa karena kehausan dan mereka

kesulitan mendapatkan air, 31fr il6;,,-Jr1 ;i "Puh,llah batu

itu dengantongkatmu!"

Sebelumnya telah kami jelaskan penyebab kaum Nabi Musa

meminta air minum kepadany4 dan kami juga telah menjelaskan

makna wahyu, lengkap dengan dalil-dalilnya.

i$t " Maka memancarlah," ya}lrti fanshabbat wan fajmat,

maka mengalir dan memancarlatl, dari batu itu, (Jg''{}i Gifi "Dua

belas mata air," dati *. qG lL ?,'f, "sesungguhnya tiap-tiap

suku mengetahui masing-fnasing," yalrri: Setiap suku dari dua belas

suktritumengetatrui,"&1.,"X"Tempatminutn,"merekamasing-masing;

anggota satu sulu tidak akan memasuki tempat air minum suku lain.

'#t |* 638, "Dan Kami naungkan ar4tan di atas mereka." Kami

melindungi mereka dari terik matahari. Sebelumnya telah kami

jelaskan makna awan yang menaungr mereka, Demikian juga dengan

makna makanan mannct darr salwa. {tllb 53\ '$ Ciit "oo"

Kami htunkan kcpada mereka rnanna dan salwa," sebagai makanan

bagi mereka bfi;c ;4 uljL"Makanlah yang baik-baik

dari apa yang telah l{ami rezeHlwn kepadamu." Ia berkata, "Karni
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katakan kepada mereka, 'Makanlah makanan halal yang Kami berikan

kepada kamu watrai manusia. Kami telatr menjadikannya baik bagi

kamu'. (,AJX;_ illr6 Y3\1 S.-13 WL 63 'Meretra tidak

menganiaya Kami, tapi merelalah yang selalu menganiaya dirinya

sendiri'. " Dalam kalimat ini ada kata yang dibuang, tidak disebutkan

karena maknanya dianggap telah jelas, yaitu kata ,:h16. Lalu mereka

tidak suka dan bosan karena terus-menerus memakan itu.883

Mereka kemudian berkata "Kami tidak sabar hanya satu jenis

makanan." Mereka minta agar diganti dengan makanan yang mutunya

lebih rendah daripada makanan terbaik tersebut.

(FL gij "Meretro tidak menganiaya Kami," ia mengatakan:

Maksudnya adalah, mereka tidak menyebabkan Kami kekurangan

terhadap hak milik Kami dan kekuasaan Kami karena mereka meminta

apa yang mereka minta itu. Juga karena perbuatan yang telatr mereka

lakukan.

( 
'JAJi;- #iI YjtL ,f.Ji "Tapi merekatah yang selatu

menganiaya dirinya sendiri." Yakni, merekalah yang telatr mengrrangi

keberuntungan mereka dengan mengganti makanan terbaik dengan

makanan yang mutunya rendatr dan hina.

oco

t33 iel vtt" ';;1112 iiiut ty'i6 "mereka tidak suka dan merasa bosan karena
tenrs-menenrs dengan menu makanan seperti itu". Kamus Lisan Al 'Arab,
dalam pembahasan kata n*t
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L? (e\lu, -4ri,( 
eti \i3 i$'Utt;'{$i, t3*" 4q w i6 LJ. i$; r:r,

'*X1 L-i6
"Dur(ln4dl.oh),lcetikadil&tnl@rJlnpodomsel<a(bar.i
I ail),'Dimnlah ili rcgeri ini saia (BaatlMaqdis) dmt

mol<niah fui (hnsilhnni)rrya di nana sqal<arntt
lehcndaki'.Dffiil<ntal<mrlah,'Bebasl,anlahl<anriilmidosa

l<fir.i dan maslcilah ph:,tr;tl gubangnya sartil tnl.enr&l.irlrglcuh

niscaya l<frrJi anqur,i, l@sdlahor..lcBsalahanntu' . Kelak dl<frr.

rutni tartoh bahak) keqadn or(mg.or(mg yar.gWtwt
bolila" (Qs. Al A'raaf [7]: 161)

Ta*nit firman Allah: \JUr"r3-$ ,r;13fu1 ifr ;p--\ti

HA+'3J Jr;, $4" 46 ijv:,(, -Ls= ij 3; ;;r+ :r" LiL-

@ <E#d\ L-i6 (Dan [ingatlahJ, hetika dihotahan kepada

mereha [bani IsrailJ, "Diamlah di negeri ini saia [Baitul MaqdisJ dan

nakanbh dari [hosil buniJnya di mana saia hamu kehendahl" Dan

katakanlahr "Beboskanlah hart dari dosa hami dan masuhilah pintu

gerbangnya sambil numbunghuk, niscaya Karni ampuni hesalahan-

kesalahanmu" Kelah ahan Kami tonbah [pahalal hepada orang-

orang yar.g berbuot baik)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepadaNabi Muhammad

SAW, "Ingat juga wahai Mutramma{ kesalahan yang telatr mereka

lakukarU mereka menentang perintah Tutran mereka dan melakukan

perbuatan maksiat terhadap Musa, Nabi mereka. Mereka mengganti

ucapan yang diperintahkan kqada mereka agar diucapkan ketika Allatr
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berfirman kepada merek4 '^f-frt /*; \i3'Diamlah di negeri ini

saja,' yutunegeri tempat Baitul Maqdis. L1\lJur'Makanlah dari

(hasil bumi)nya,' ia mengatakan: Buah-buahan, biji-bijian, dan tumbuh-

tumbtrhannya. -!t4 L|'Ot mana saja kamu kehendaki'. Sebagian

orang berkata, 'sesuai dengan kehendakmu'. U. ilit; 'Dan

lratalranlah, "Bebaskanlah Kami".' Serta ucapkanlah,'Bebaskanlatr

kami dari dosakami' ';<:r;, 'Kami ampuni kcsalahan-kcsalahanmu'.

Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosamu yang telatr lalu. Dia akan

memaafkanmu dan tidak akan menghukummu <297iJJ,1 L-iA
'Kelak alan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat

baill, dr antara kamu. Mereka adalatl orang-orang yang taat kepada

AllalL seperti yang telah Aku janjikan kepadamu, yaitu pengampunan

dosa."

Kami telah menyebutkan beberapa riwayat dalam semua

masalatr ini lengkap dengan berbagai perbedaan pendapat di dalamnya.

Pen@pat yarg shahfft menunrt kami telah kami sebutkan sebelumnya,

makatidak perlu diulangi lagi.

c|ro

ffi*,;ii :)1.e5r;"i3 i#\frL Oji 3^i,

@ o;E 1;'\1 t:r sai <; (tt W
"Makf, orcmg-ordng yar.g zhalim di antara mqela iat

nrnrgganti (pqlaaan iat) dmgdn pel,:l<ataan ydr.g fidak

dilcatal<m l<epadf, mq ela, mal<f, Kanfi timp al&r. lnp oda

mrrrelcco1cabdmilangttdisebabl<ml<ezhalimmmrr.el<fl ."
(Qt. Al A'raaf lTlz 162)
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Talrwit fiman Anah: Ja.-sii i-a9;'hl;ib Oji 33:i
@ oaE V'e q ;ai <; (;t # tigit ;ii (Maka

orangerang yang zhalim di antara mereka itu mengganti [perkataan
ituJ dengan perkataan yang tidak dikatakan kepado mereka, maha

Kami timpakan hepado mereha adzab dari langit disebabkan

kezhalirun mereka)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

ingkar di antara mereka mengubah ucapan yang diperintahkan Allatt
kepadamereka"

Diperintatrkan kepada mereka agar mengucapkan,
*Bebaslranlah kami dari dosa kami." Akan tetapi mereka

mengucapkan,lL;= yaitu gandum jerus hinthah yarrg terdapat

gandum jenis sya'ir, padatral mereka tidak diperintatrkan untuk

mengucapkan itu. Allah berfirman, ia4tl G (*t- e-fi &iY,
"Maka Kami timpalcan kepada mereka adzab doi langit," yang

membinasakan merek4 karena mereka telatr mengubatr sesuatu yang

diperintatrkan kepada mereka Mereka justnr melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan perintah Allah, mengucapkan kata-kata yang tidak

diperintahkan untuk diucapkan.

Sebelumnya telatr kami jelaskan mal<rn lirrra (*)-.

{roc

D.z
tv,
justru

dalam

sy /;$'iJeY- 4r1-,lt *:tf ti; #;,
Wii#t1*;gj3sYqfie6:fi

+I
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q 
"+A: a:iL";t,.ly'.{ 3#-* i;i Lr5

@ 'b;^:4'\3(
"Dantmyal<miahl<cpadabanilvailterttalngnegeriyolr.g

tcrletak di delat laut l<etilra merel<a melanggar ahran panfl
lwi Sabau di waku daturglnpodo nrr:el<a il<nr.-il<ff. (ymrs

bqada di sekitar) msela terafumga4g di peanrurl<am oir,
dnr. dihffi-hfl,i, yarrgbul<ilrr Sabau ikfrn il<flrr itu fidak

datanglnpodom.qel<,o.DernikianlahKarnirn,r.ncobanrrr.el<a
disebabl<frr.mrreliul-berlakutasik."

(Qs. Al A'raaf [7]: 163)

Talrwil firman Allah: 'rhL -gl1 i: 'r;-:a, d; frii;t
{ (;_3J'-7 AF"il- &q 4ystq.Ae6:!-t;.-ty-,-;;t
@ ';rr"r, 13(q ifr 6fLL'4'y.{ 5}+:i'_<oan
tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat

laut ketika mereka melanggar aluran pada hari Sabtu, di waktu

datang kepada mereka ikan-ikan lyang berada di sekirarJ mereka

terapung-apung di permukoan air, dan di hari-hari yang bukan

Sabtu, ikan-ihan ilu tidak datang kepada merehu Demikianlah Kami

mencoba mcreka disebabkan mereka berlaku fasik)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, *Wahai Muhammad,

tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi yang berada di sekitarmu

tentang negeri yang terletak di dekat lautan, nageri yang terletak di

pinggiran pantai."

Para atrli tal$/il berbeda pendapat dalam masalatr ini.
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Sebagian berpendapat bahwa negeri itu adalah negeri Ailah.
Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15301. Ibnu Waki'menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada karni dari Mulrammad bin Ishaq, dari

Daud bin Hushain, dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas, tentang

makna ayat" ;$'rb| gtib 6t 
-S-fft q ff({' "oo,

tarryakonlah k"pada bani Israil tentang negeri yang terletak di
dekat lantt,u ia berkat4 "Yaihr negeri bemama Ailatr,se yang

terletak di antara Madyan dan bukit J[*=ir*rtts
15302. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari AMullah bin Katsir, tentang

makna ayat, #)\'rJeL gt!,ll g-;r[,f ;18$ "oo,
tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di
fukat lmtt,u ia berkata, "Menurut yang kami d*g*, negeri itu
adalah Ailah.'8E6

15003. Salam bin Salim Al Khuza'i me,nceritakan kepadaku, ia
berkata: Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kffiii dari

Ikimalr, ia berkata" *Aku menemui Ibnu Abbas, saat itu ada

mushaf Al Qtr'an di kamamya Ia sedang menangis, lalu aku

bertanya, 'Apa yang membuatrru menangis'? Ia menjawab,

Ailatr addah kota yang terletak di pinggir Laut Merah. Yang tersisa hanya
tembok yang dibangun kembali oleh Ahmad bin Thrm. Disebut de,ngan benteng
Al 'Aqabah. Lihat Futuh Al Buldor karya Al Baladziri.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wn (3D71), dengan lafaztnya Ibnu Abu
Hatim dalam aftimya (511997), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
Q1558), akan tetapi ia berkata" "Antara Madyan dan bukit Thursisan."
Abu Halryan daJraaAl Bahr Al lytuhith$f202).

-
I
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'Tatrukan engkau negeri yang hrada di tepian pantai itu'?

Aku menjawab, 'Itulah Ailah'."887

15304. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakhr

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hadzali, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, & &L1X,
41'rhL AU $'4- :ifi " D an t any akanl ah trc pada b ani

Israil tentang negeri yang terletak di delat laut," ia berkata,

'tlegeri itu adalah Ailah."888

15305. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku daxi Ali bin Abi Thalhab dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Sebuah negeri di tepi pantai antara Mesir

dan Madinah, yang bemama Ailah."88e

15306. Musa bin Hanm menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, ia berkata "Mereka adalatt

penduduk negeri Ailatr; sebuatr negeri yang terletak di tepi

pantai."89o

15307. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujahid tentang makna

filman AltalL $|'rJeL AU ifr ,a- ?f q iTie,is " Dan

Abdun"azzaq dalam taftirnya (2196), secara panjang lebar.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511597).
As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (31587 dan 588), dinukil dari Ibnu Al
Mundzir, dari lbnu Abbas.
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyrn (31271),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/276), dan Abu Ha1ryan MlamAl Bahr Al Muhith(5/202).

rt7

888

E89

890
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tanyakantah trepada bani Israil tentang negeri yang terletak di

dekat laut,u iaberkata, "Negeri Ailah."sel

15308. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang makna

filman AllalL ;41 'zieV gLL ,trt *;;ft c' fiftft
"Dan tanyakanlah kcpada bani Israil tentang negeri yang

terletak di dekat laut," al aryah. Diriwayatkan kepada kami

bahwa negeri tersebut terletak di tepl Pmd, negeri itu

bernama Ailah.Ee

Ada yang berpendapat batrwa negeri tersebut bernama Maqna

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15309. Yunus menceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu wahab

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu 7-aid tE,rtate

tentang firman Allab ",hL AIL ,$ f-;rS q #iAi
41 "Dan tanyakanlah kzpoda bani Israil tentang negeri

yang terletak di dekat laut," ia berkatq 'Negeri tersebut

brnama Maqnq terletak diantara Madyan dan 'Aintmi''8e3

Ada pula yang berpendapat bahwa negeri tersebut bernatna

Madyan. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15310. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadaku dari Daud bin Al Hushaio, dari

Atscr. ini dinukil dari Mujahid bin lktsir dalam taftirnya (61423)- Tidak alqr

temukan dalam riwayat lain.
Ibnu Al Jauzi dalan Zad At Masir (3D7Q dan Asy-syaukani dalam Fath Al

Qodir$a1.625).
6nu elu Hafi; dahm tafsirnya (5/1598), Ibnu Athiyyah dalm.Al Muhoro Al
Yajiz (2t46?), dan Ibnu Al Jauzi dalur.Zad Al Masir (3D76).

89t

tvt

tcr
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Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4'Negeri tersebut terletak

antara Ailatl dan bukit Thwsina. Negeri itu bemama

Madyan."sea

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalatr

negeri yang terletak di tepi pantai ini mungkin Ailah, mungkin juga

Madyan, dan mungkin juga Maqn4 karena semua negeri itu terletak di

tepian pantai. Tidak adaHtabar dari Rasulullah SAW yang memastikan

letak negeri tersebut. Perbedaan pendapat dalam masalah ini seperti

yang telatr disebutkan tadi, kita tidak dapat memastikannya kecuali ada

khabar yang mewajibkan demikian, sementara ittr tidak ada khabar

yang menyebutkan tentang hal tersebut. Firman AllalL e 6:!St- sy

giA"Ketila mereka melanggar aturan pada lnri Sabn," maksudnya

adalah penduduk negeri itu, ketika mereka melanggar perintatr Allalt

pada hari Sabtu. Mereka melanggar perintah hingga melaksanakan

perbnatan yang diharamkan bagi mereka Latazh ,s:tbti'€i1i;ri \b
artinya, "Si fulan telatr melanggar perintahku." Pelanggaran yang

mereka lalo*an pada hari Sabtu. Allah telatr mengharamkan bagi

mereka untuk melakukan sesuatu pada hari Sabtu, tetapi mereka justru

memancing ikan pada hari Sabtu.

Firman-Nya J4*7 # ii #4 4.U !1"oi wabu

datang kepado mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka

teraryng-apung di permukaan air," iamengatakan: Maksudnya adalatr,

"Pada hari Sabtu yang mereka dilarang untuk melalarkan aktivitas pada

hari itu, ikan-ilen datang kepada mereka dengan terapung-apung di atas

permtrkaan air dari segala aratr.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

te4 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511597) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhurm Al WajizQl 6l.
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l53ll. Abu Kr:raib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepada kami dali Bisy bin Imarah, dari

Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang

makna ayat, t-{1}, # ii {iq 4y !1"Di watdu

datang kepada mereka ikart'ilan (yang berada di seHtar)

merela terapung-apung di permulaan air," ia berkata,

"Terlihat jelas di atas permukaan 4ir."8e5

15312. Mulrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang makna ayat,

lii 1 "Tera2rung'apng di permukaan air," iaberkata, "Dad

segala arah."t96

Firman AllalL 6j.#-'.1 i5-3 "Dan di hari-hari yang bukan

Sabtu,,' maksudnya adalatl pada hari-hari yang lain selain hari SabfiL

ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.

iG' i 't|(L, jI: 6L(b "Demikianlah Kami mencoba

merelra disebabftan merela berlafu fasik" Dia berkat4 "Sebagaimana

yang telatr Kami sebutkan kepadamu tentang ujian dan cobaan dengan

cara memperlihatkan ikan-ikan kepada mereka di atas permukaan air

pada hari yang diharamkan bagi mereka untuk memancingny4 dan

menyembunyikan ikan-ikan itu pada hari yang dibolehkan bagi mereka

nntuk memancingnya Demikianlah kami menguji mereka '$( q

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1558), Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyttn QDTz),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D77), dan Asy-Syaukani

drJram Fath Al Qadir (hal. 625).
Ibnu Abu Hatim ilalam tafsirnya (5/1598).
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'oj-51' Dis eb abkan mer e ka b erl afu fas ik', dari ketaatan kepada Allatt

dan tidak mau mematuhi-Nya."

Terdapat perbedaan qiro'at (bacaan) dalam membaca aya! ii-3
6;r,;,:r- I "Do, di hari-hori yang bukan Sabtu." Mayoritas atrli

qira'at berbagai negeri membacanya demikian, dengan hunrf ya'

berharakat fathah, yang berasal dari lafazh €fi:t t;;'c+-'o'.fi *
yaitu, "Jika seseorang mengagungkan hari Sabtu." Diriwayatkan dari Al
Hasan Al Bashri, bahwa ia membac4 i:;5- | if-: dengan hunrf ya'
berharakat dhammah, yang berasal dari lafazh 0:#-'7'iiit cAl, yang-

artinya, "Mereka memasuki hari Sabtu.' Seperti kalimat, t ilit
"Beberapa kali hari Jum'at telah melewati kita-" r{i3f *Ssbempn

bulan telatr melewati kita" Gif "Beberapa hari Sabtu telatr melewati

kita-" fata ii-3 nashabdisebabkan kalimat 1p! {mr.* asal kalimat

ini adalatr t'#i'?'i-li{f. I VAtr, 
*Ikan-ikan itu tidak datang kepada

mereka pada hari lain selain hari Sabtu'8e7

{t{rc

6r.fr,'fr # f '&<#,rrfrU5'o*; e'#M J6, iy

@'o;iii;i$if-rJy'rt*.tlS?*
"Dan (lnsatlah) kr:til<a sl.totu umot ili antara mselaberkfrn,

Menga|al<anu mmorldillurrtil<afir. ydrJg Nlah al<frn

t' Nufi, Abu Amr, Al Hasan, Abu Ja'far, dan masyarakat umum, membacanya,

iii,l* 6"ot- huruf Da' berbaris kosrah.
fiu'Uio timar dan Ashim membacany4 o5fi aengan hwtrf Da' berbaris

dhqnmah.
Al Hasan bin Abi Al Hasan dan Ashim membacanya" o:.+j Uer*"t dari kata

tpl yang artinya "bila masuk hari Sabtu'. Lrhat At Muhmiar At Waiiz Ql46S).
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merthlrrsal(arr mffeka atau mengadzab mtreka dengmt

dfuab yarrg (muntl<sas1 Merela mmiawab, 'Agar l<flrrJi

rnempmyai alascn (p"l"pas tmgung iawab) lnpada
Tulrannw, ilan w,pay a msela bqttkw a' ."

(Qr. Al A'raaf lllz L64)

rarrwn fiman Auah: f i*fr,5frUi6$4e'&U J('i1
'b;ii ;ir$ *, Jy'fi:. $t37"5 6tt'Ar:.' <i"" [ingottahJ

lcetika suatu unttt di antara nureha berhata, "Mengapa kamu

menosihafi lraum yang Allflh akan membinasakan mereha atau

mengadzab rmereka dengan adzlb yang amat keros?" Mereka

menjawab, "Agar hami mempunyai alosan [pelepos tanggung iawabJ
kepada Tuhanmu, dan supaya tmereka bertaloua")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi Muhammad

SAW, *Ingat juga wahai Muhammad, ketika satu kelompok dari

mereka berkata kepada kelompok lain yang melanggar perintatr pada

hari Sabtu, melarang mereka agar jangan berbuat maksiat kepada Allah,

W BfiVi 'r;y4 
e'Mengapa kamu menasiluti kaum yang Allah

akan membinosakan mereka', di dunia dengan perbuatan maksiat yang

mereka lale*an kepada Allah. Mereka telah melanggar perintalr-Nya

dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan Atlah bagi mereka -ti

$$,6:1i" 'i.+i. 'Atau mengadzab mereka dengan adzab yang amat

kEras', di akhirat kelak. Golongan yang melarang dari perbuatan

maksiat kepada Allah menjawab ucapan merek4 'Kami menasihati

merelca :*,t Jtiii,+- 'Agm kami mempmyai alasan (p"lepas tanggung

jm,ab)'. Kami menunaikan kewajiban yang telatr Dia wajibkan kepada

kami dalam bal amw ma'rttfnahi munkar."
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'o;;4 ;i$3 "Dan supaya mereka bertahrya." Ia mengatakan:

Mudah-mudatran mereka bertakwa kepada Allah dan takut kepada-Nya.

Kemudian mereka kembali dan taat kepada-Nya, bertobat atas segala

perbuatan maksiat yang telatr mereka lakukan."

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15313. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Daud bin Al
Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang makna ayat

fu Jyt+-lj1"llereka menjawab, 'Aga, Kami mempt4rryai

alasan (pelepas tanggung jawab) fuWda Tultonmu'," bahwa

maksudnya adalah, "Ini karena Kami mwka atas perbuatan

mereka. 'o;4 fl$; 'Dan supaya mereko bertakwa', serla

meninggalkan perbuatan maksiat yang mereka 1rL,r1"rr.::8e8

15314. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman Allah, 'o;4 in; "Dan supaya merekn

bertakwa," bahwa mereka meninggalkan perbuatan yang

sedang mereka lalorkan.8s

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca a1attl,,, $t3.
Mayoritas ahli qira'at Hijaz, Kufah, dan Bashrah, membacany^ a6y
dengan rafa', maknanya seperti yang telatr disebutkan tadi. Sebagian

ahli qira'at Kufah membacanya t+- ^hab, 
yang artinya *Maaf

kami menasihati mereka, dan kami melalnrkan itu."s0

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1600).
Ibid.,5lt60t.
pnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya,
alJii dengan raf, yaag artinya "nasihat kami itu sebagai alasan untuk
m'elepaskan tanggung jawab, memberikan alasan". Ashim dalam sebagian
riwayat darinya. Isa bin Umar dan Thalhatr bin Musharrif membacanya,ljiii

t9t
t99

900
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Para ulama berbeda pendapat tentang kelompok yang

mengucapkan, 'S<$:NUtj 344 S"Mengapa kamu menasihati lcaum

yang Allah akan membinasakan mereka," apakatr mereka termasuk

kelompok yang selamat? Atau termasuk kelompok yang binasa?

Sebagian ulanra berpendapat bahwa kelompok itu adalatr orang-orang

yang selamat, karena kelompok itu termasuk yang melarang kelompok
yang binasa agar jangan melanggar aturan pada hari Sabtu.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15315. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, '#S 5'i<#,'ifrUttSfie'&U J6iy
6'li$1i. "Dan (ingatlah) tetika suatu umat di antara mereka

berkata, 'Mengapa kamu menasilati kaum yang Allah akan

membinaiakon mereka atau mengadzab merelca dengan adzab

yang amat kcras '?" Bahwa itu merupakan negeri yang terletak

di tepi pmd, di antara Mal&ah dan Madinalt yang bernama

Ailah. Allah mengharamkan mengambil ikan kepada mereka

pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu ikan-ikan itu datang kepada

mereka hingga terlihat di permukaan pantai.

Bila hari Sabtu telatr berlalu maka mereka tidak bisa

menangkapnya. Itu terjadi karena kekuasaan Allah.
Sekelompok dari mereka menganrbil ikan-ikan itu pada hari

Sabtu. Kemudian ada kelompok lain yang melarang dan

berkat4 "I(amu mengarnbilnya, padahal Allah telatl

mengharamkannya kepada kamu pada hari Sabtu?" Al<an

nashab, yang artinya "nasihat karni itu sebagai alasan". Lhat Al Muhuru Al
YdizQl468 dan469).
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tetapi mereka tetap saja lalai dan melarrpaui batas. Namun

kelompok lain itu tetap melarang mereka.

Ketika hd ittr berlangstrng larnq sebagian dari kelompok yang

melarang berkata "Kamu tahu batrwa mereka adalatr kaum

yang telatr pantas untuk dijatutri siksq W$frUtt 't)4 e
'Mengapn kamu menosihati koum yang Allah akan

membinasalan mereka'. Allah sangat murka terhadap

mereka" Ketompok yang melarang ittr berkata" :*,t $yt+-,
'o;4 iS; "Agar kami mempunyai alasan (pelepas

tanggmg jawab) kepada Tulanmu, dan supaya mereka

bertahrta." Padatral semua telatr melarang. Ketika murka

Allah jatutr kepada merek4 kedua kelompok; yang

mengucapkan, 'W 'ifr U5 'o$; 'S "Mengapa kamu

menosihati kaum yang Allah akan membinasakm mereko-"

Serta kelompok yang menjawab, '";i, Af$ :f$ $yty,
,"Agar kami memprurryai alasan (pelepas tanggmg jan'ab)

l(cpada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa" mereka

sorro-salro selamat. Allah membinasakan para pelaku maksiat

yang tetap mengambil ikan. Allah menjadikan mereka monyet

danbabi.sr

15316. Muharrmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku" ia berkata:

Bapalcku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanlar

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklnr menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang makna

fimran Allab i;i ;$1JeL AtL,il'rl-l;S q ebi
';.;y'! 5#-$ ... "D*, tanyakantah kcpada bani Israil

eor Ibnu Katsir dalam tafsimya (61425).

IAI-
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tentang negeri yang terletak di dekat laut...dan di hari'hari

yang bukan Sabtu, ikan-ilwn itu tidak datang kcpada mereka,"

batrwa negeri itu terletak di tepi pantai, dan pada hari Sabtu

ikan-ikan dari setiap penjunr datang. Namun pada hari lain,

selain hari Sabtq ikan-ikan itu tidak datang. Lalu mereka

berkata, "Jika ikan-ikan ini kia ambil saat datang, itu sudah

cuktrp unhrk hari-hari yang lain." Kemudian kaum yang

beriman merrberikan nasihat dan melarang. Sekelompok

ormg-ofirrg yang beriman itu berkata kepada yarylarn,'i):.
|)tiii;i$i *s SL"ls* Kami memwrryai alasan (pelepas

tanggmg jawab) kepda Tuhonmu," jika mereka binasa.

Semoga kita tetap selamat. Jika berhenti melakukan perbuatan

itu maka kita mendapat balasan patrala

Allatr menjadikan sahr hari bagi bani Israil unhrk menyembatr-

Nya yaitu hari Senin, kemudian orang-orang yang nista di

antara merelca melampaui batas dari hari Senin hingga ke hari

Sabtu, mereka berkata, "Hari ibadah itu adalah hari Sabtu.'

Nabi Musa melarang mereka akan tetapi mereka b€rtikai

tentang itu. Lalu hari Sabtu dijadikan sebagai hari ibadah bagi

merek4 mereka dilarang melakulon sesuatu pada hari itu dan

tidak boleh melanggar perintah. Ada seorang laki-lald dari

mereka pers ingn mencari kayr bakar, maka Nabi Musa

menariknya seraya berkata, "Apakah ada seseorang yang

menyntrhmu melahrkan ini?' Tidak seorang pun

memerintahkannya, maka teman-temannya menghukumnya

dengan hukum rajam (dilernpar dengan batu).m

m Ibmu Katsir dalam tafsirnya (l/43t), datam tafsir st[at Al Baqarah ayat 65.
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15317. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, ia berkata: Sebagian ordrg yang melarang itu
berkata, rbi rirli"'#,f f '&K#,'ifrUtt't14 

e,,Mengapa
kamu menasiluti kaum yang Allah alcan membinasakan

merelra atau mengadzab mereka dengan adzab Tnng amat

keras?" Mengapa kamu menasihati mereka" padahal kamu

pernah menasihati merek4 rurmun mereka tetap tidak mau

mematuhimu? Sebagian mereka menjawab, fri$:f$ Jyty.
i:4 "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung

jau,ab) kepada Tuhonmu, dan supaya mereka bertakwo."e03

15318. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'adz bin Hani berkata: Hammad menceritakan

kepada kami dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, t7,ri6r:iL ii$ rwfriu'jt'rb4e'&u :x6i5
"Dan (ingatlah) kctika suatu umat di antma mereka berkata,

'Mengapn kortu menasihati kaum yang Allah akan

membirusakan mereka atau mengadzab mereka dengan adzab

yang amat kcras'?" ia berkata, *Aku tidak tahu apakah

kelompok yang mengucapkan hn, 'eKX) 'ifr U5 'r*4 e
'Mengapa knnu menasihati kntm yang Allah akan

membinasakan mereka', selamat atau tidak.' Aku terus

menanyakan kepadanya hingga aku mengetatrui batrwa

mereka selamat. Ia menyelimutilu dengan kain.eo4

Ibnu Katsir dalam tafsimyaQlaaQ.
Al Qurthubi dalam tafsirnya (71307) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61425).

9(B
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15319. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ikrimatr, ia berkat4

"Ibnu Abbas membaca ayat ini."

Ia menyebutkan makna yang srmq hanya saja ia berkata,

"Kelompok itr,r terus memberikan nasihat hingga mereka tahu

bahwa mereka selamat."

15320. Salam bin Salim Al Khuza'i menceritakan kepadalcrl ia

berkata: Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari

Ikrimah, ia berkat4 Aku pemah menemui Ibnu Abbas, dan

mushaf Al Qur'an ada di kamarnya, saat ia sedang menangis,

maka aku bertanya,'Apa yang membuatnu menangis'? Ia lalu

membaca aya! '',JeL A\L ,trj ,5-:ifi ,y frii.{,
i4J|'Do, tanyalcanlah kepada bani Israil tentang negeri

yang terletak di dekat lauf, hingga ';t"\'13( q
'Disebablan mereka berlafu fasff. Ibnu Abbas berkata, 'Alu
tidak mendengar ada kelompok ketiga disebutkan. Kard takut

seperti mereka'. Aku katakan kepadany4 'Apakatr engkau

tidak mendengar firman Allah, 'r.lff 11 & r;i 6 'Maka

tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang

merelra mengerjakannya?' (Qs. Al A'raaf [7]: 166) Beliau pun

merasa senang dan menyelimutiku dengan kain."eos

15321. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij memberitakan kepada kami, ia berkata: Seorang laki-

laki menceritakan kepadaku dari Ilsimab ia berkata" "Suatu

st Al Qurttrubi dalam tafsirnya(7t307).
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hari aku datang menemui Ibnu Abbas, saat itu ia sedang

menangis, sedangkan mushaf Al Qur'an ada di kamarnya. Aku
mencoba untuk mendekatinya, dan aku terus melakukan itu
hingga aku maju dan dudtrk. Aku lalu bertanya, 'Apa yang

membuatnu menangis wahai Ibnu Abbas'? la menjawab,

'Kertas-kertas itu'. Ternyata suratr Al A'raaf. Ia berkat4

Apakah engkau tahu tentang negeri Ailah'? Aku menjawab,

'Ya'. Ia berkata, 'Di negeri itu pemah ada sekelompok orang

Yahudi. Pada hari Sabtu ikan-ikan digiring kepada mereka"

akan tetapi pada hari lain mereka tidak bisa mendapatkanny4

walauprm mereka strdatr menyelam. Ketika tiba hari SabfiL

ikan-ikan itu datang kepada mereka teraprxrg-apung berwarna

putih dan gemuk seperti kambing yang akan melahirkan.

hmdak dan perutnya terlihat jelas dari halaman dan nrmatr

mereka Itu hanya berlangsung sekejap, syetan menggoda

seraya berkat4 'I(amu dilarang mernakannya hanya

pada hari Sabtu. Ambillah dan pancinglah pada hari yang lain'.

Sekelompok dari mereka berkatq 'Kamu dilarang

mengambil, dan merrancingnya pada hari

Sabtu'.

Mereka menantikan itu hingga tiba hari Jum'at berilartnya.

Kelompok itu beserta anak-anak dan istri mereka duduk

me,lrunggU senrentara kelompok sebelah kanan mernisatrkan

diri. Kelompok sebelatr kiri merrisahkan diri dan diam.

Kelompok sebelah kanan berkata 'Allah melarang kamu

melanggar perintah Allall kamu akan dihukun oleh Allah'.

Kelompok sebelatr kiri berkata, 'fr# t'#ijxNUf 6#e
6# 6t:t'Mengap knnu menasilati koum ywtg Allah akmr

membinosakan mereka atou mengadzab mereka dengan adzab

-

-
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yang anut keral.Kelompok sebelatr kanan menjawab, .$1

6:;{- iw !fi 6L"Es* kami mempunyai alasan (pelepas

tanggmg im,ab) kcpada Tulanmu, dan supoya mereka

bertalwd. Maksudnya adalah ag?I. mereka berhenti

melakukan itu, agar mereka tidak ditimpa bencana dan

dibinasakan.

Kelompok sebelatr kanan berkata, 'Kamu telah melalQkan ihl

wahai musuh-musuh Allah. Demi Allatl, kami tidak akan tidur

bersama-sama kanru di kota malam ini. Demi Allah, kami

tidak akan melihat kamu pada pag hari hingga Allatr

mengubatr kejadianmu atau melemparkanmu atau

menimpakan siksa-NYa kePadamu .

Pada saat pagi hari tiba, ketika pinttr rumah mereka diketuk

dan mereka dipanggl, mereka tidak menjawab, maka seorang

laki-laki naik ke atas tembok untuk melihat mereka Ia lalu

berkata 'wahai para tramba Allab ada banyak monyet-monyet

yang berekor'. Mereka membtrka pinnr dan masuk menemui

mereka Monyet-monyet itu mengenali keluarganya yang

masih berbentuk manusia, akan tetapi manusia tidak

mengenali keluarganya yang telah berubah menjadi monyet.

Monyet-monyet itu mendatangi keluargany4 mencium

pakaiannya dan me'nangis.

Kelompok yang melararrg itu berkata, tsukankah kami tela}t

melarangmu melakukan itn'? Monyet itu menjawab dengan

isyarat kepalanYa,'Ya'.

Ibnu Abbas kernudian membacakan ayat, a)i$s(Vq
t3(?,#-V,at;i$ O-l L'-<;3 itr1(5'${fi, ;A1;i <;;3-i,51Q
Z{{ Yr;; rdkata mereka metuPakm aw ws
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diperingatkan kepada rnereka, Kami selamotkan orang-orang

yang meloang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan

kcpada orang-orang yang zholim siksaan yong keras,

disebablcan mereka selalu berbuat faslft'. (Qs. Al A'raaf [7]:
165) Menurutku orang-orang Yatrudi yang melarang itu
diselamatkan dari adza;b Allah. Aku tidak melihat Yatrudi lain

disebutkan. Kita melihat perbuatan yang kita ingkari akan

tetapi kita tidak mengatakannya."

Ilaimah berkata: Apatcatr engkau tidak melihat bahwa mereka

tidak apa yang mereka lihat dan mereka

menentangnya? Mereka berkat4'#i; tr'rjSUXlUtj'"*; e
"Mengapa kamu menasilwti kmtm yang Allah akan

. membinasakan mereka atau mengadzab mereko dengan adzab

yang anat kcras" Ikrimatl berkatq "Ia perintahkan aku

mendekat, dan ia pakaikan dua kain tebal kepadaku-"ffi

15322.' Bisyr bin Mu'adz me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadalu tentang makna ayat

#\'zJeL AIL 6t'g-gt * fr;cft "Dan tanyakantah

kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut."

Diriwayatkan kepada kami bahwa bila tiba hari Sabtu, ikan-

ikan datang hingga terlihat di pantai dan halaman nrmah

mereka Itulah kelorasaan Allah di air. Sementara pada hari

yang lain, ilran-ikan itu perg menjdrlL hingga ada di antara

mereka yang mencari ikan. Syetan lalu datang kepadanya dan

berkatq *Allah mengharamkanmu merrakannya pada hari

Abdunaz.zaq dalam ta&irnya Ql96 dan 97), dengan lafailnya. Al Baghawi
dalaa Ma'alim At-T@Eil (U55t dan 559).
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Sabtu, maka pancinglah pada hari Sabtu dan makanlatr pada

hari yang lain.' Allah berfirman, 5frV5 {t}4U$iit ae i5
6,fr. ri$i *s; Jyt$ $cV"-*, (t:i; iiS J'itE) " oo"

(ingatlah) kctika suatu umat di antara mereka berkata,

'Mengapa kontu menasiltati koum yang Allah alan

membinosakon mereka atau mengadzab mereka dengan adzab

yang amat kcras?' Merekn menjantab, 'Agar kami memptnyai

alasan (pelepas tanggung imab) kepada Tuhanmu, dan

suryyo mer e ka b ertakw a' ."

Kaum jada saat itrrterbagl menjadi tiga: Kelompok kaum

pertama menahan diri terhadap sesuattr yang diharamkan

Allah dan melarang orang lain melakukan maksiat kepada

Allah. Kelompok kedua menahan diri dari perbuatan yang

diharamkan Allah karena taktrt kepada Allah. Kelompok

ketiga melanggar larangan yang telatr diharamkan Allah,

sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa.eo7

15323. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najtlu dari Mujatrid,

dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL ;41 'TJ2L "Yang

terletak di dekat lout," batrwa mereka diharamkan menangkap

ikan pada hari Sabtu At<an tetapi ikan-ikan itu mendatangi

mereka pada hari Sabtu. Itu adalah ujian dan cobaan yang

ditimpakan kepada mereka. Ikan-ikan itu tidak datang pada

hari yang lain agar mereka menangkapnya pada hari Sabtu itu.

Itulah ujian terhadap mereka karena mereka ofturg-orang yang

ry Al Qurthubi dalam tafsirnya (71307),Ibnu Athiyyah dalam Al Muhonu Al
Wajiz Ql46E), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D77).
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fasik. Mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari melaktrkan

perbuatan haram dan maksiat. Allah berfirman kepada merek4

<o*i:; tff *ndihh tramu kera yang hina;'(es. Al
A'raaf l7l: 166) Kecuali kelompok yang tidak melanggar dan

telah melarang mereka mela}ukan hal tersebut. Sebagian dari

mereka berkata kepada yang lain, 11? lt14 S"Mengapa kanru

menosihati kaun."eo8

15324. Ytmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watnb

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman AllatL f i?rfr,'ifrUtjt6;L4\'AU 36,iy
'o;i4i{33:*r6yty':$6?r,_*,6r:i;iis",bangngattah)

futilo suatu urnat di antara mereka berkata, 'Mengopa kamu

menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau

mengadzab mereka dengan adzab yang amat kcras'? Mereka

menjmvab, Agar lcami mempmyai olasan (peleWs tanggung

jmab) leryda Tulunrnu, don supaya merekn bertakwa'."

Semoga mereka meninggalkan apa yang sedang mereka

lakukan.ry Ia mengatakan: Mereka diuji agrr- jangan

menangkap ikan. Mereka mengagungkan hari Sabtq tidak

melakukan aktivitas apa-apa pada hari itu. Akan tetapi bila

tiba hari Sabtu, ikan-ikan datang dari segala penjuru,

sementara pada hari lain tidak ada seekor ikan pun. Mereka

adalah kaurn yang senang ikan, maka mereka diuji
dengan itu.

Mujahid dalam tafsinrya (1248),Ibnu Karir dalam tafsimya (ll44l), dan Ibnu
Abu Hatim dalam taftirnya(511599), secara ringkas.
Ibnu Abu Hatim menyebutkan otst ni hingga bagian ini saja dalam tafsimya
(5/l60l).

9oE
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Ada seorang di antara mereka yang menangkap ikan, ia

mengikatkan benang, kemudian ia sangkutkan di gundukan

tanah, kernudian ia tinggalkan di dalam air. Ketika matatrari

tenggelam pada hari Atrad, ia menarik benang itu dan ia

mendapatkan ikarU kemudian ia panggang. Tetangganya

mencium aroma il<an bakar, maka ia bertanya, "Wahai fulan,

aku menciun aroma ikan bakar di nrmatrmu." Ia menjawab,

"Tidak." Tetangganya itu melihat dapurny4 dan ia melihat ada

ikan bakar. Berita itu pun disampaikan kepada orang lain' Ia

berkata, "Menunrtlor Allah akan menurunkan siksa

kepadamu." Ketika ia tidak melihat ada siksaan dari Allalt

maka saat tiba hari Sabtu berikutnya ia mengambil dua utas

benang yang ia ikatkan. Tetangganya melihat perbuatanny4

dan ketika ia melihat adzzrb Allah tak kunjung datang, mereka

pun ramai-ranrai memancing ikan.

Penduduk kampnng itu mengetahui perbuatan mereka, maka

penduduk kanrpung melarang mereka dari perbuatan mqngkar

itu. Mereka terdiri dad dua kelompok; kelompok yang

menahan diri rmtgk melakqkan itg dan melarang orang lain

melakukan itu, dan kelompok yang hanya menatran diri.

Kelompok yang hanya menatran diri berkata' 5frV5'")4 n
$,i:,6:1i" '&# f 'AK*, "Mengapa kamu menasilwti kaum

yang Allah akan membinasakon mereka atau mengadzab

mereka dengan adzab yang atnat l(eras." Kelompok yang

melarang menjawab, '";i{- if$ :$ Jyiy. "Agor kami

memryrryai alasan (petepas tanggung im'ab) kepada

Ttiwnmu, dan supoya merela bertakwa-" Allah berfirman,

ldb o-51{r*' ;A1 * 6;i'r-5lv:A -;,lep- i(1#
6;7 - V'(q.$ Vr{"Makn tatlala mereka melupakon
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apa yang diperingatkan kepada mereka, Ifumi selamatkan
orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan l{ami
timpalan kepada orang-orang yang zhalim siksaut yang
keras, disebabkan merela selalu berbrut f6ik" Allatt
berfirman, <4*'r:{i\},f { grlA$ € eW 6,,Maka
tatkala mereka bersikap sombong terhadap qW yang ditorang
mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadarrya, ,Jadilah

kamu kera yng hino'." (Qs. Al A'raaf [7]: 166)

Penduduk negeri itu berkata "Kamu telah melakukan
perbuatan jelek. Barangsiapa ingin mernisatrkan diri dan

menyucikan diri dari perbuatan mereka maka lakukanlah!"

Mereka prm mengasingkan diri dari orang-omng yang

melanggar perintah itu. Dibuat tembok yang memisahkan
mereka Pada tembok itu terdapat pintu-pinttr t€Nnpat sebagian

mereka keluar. Pada suahr malam Allah menurturkan adab-
Nya, maka pada pagr harinya onmg-orang yang beriman tidak
melihat seorang prm. Mereka merrasuki t€mbolq dan mereka
lihat orang-ormg yang melanggar itu telatr menjadi monyet.
Lald-laki, istrinya dan anak-anak mereka. Mereka menemui
orang-orang yang melanggar perintatr Allah itu seraya berkata,

"Wahai fulan, bukankah kami telah memperingatkanmu akan
murka dan siksa Allah?'Namun yang ada hanya tangisan.

Allah menyiksa oftmg-orang yang zhalim. Sedangkan orang-

orang yang menahan diri, ada di antara mereka yang melarang

orang lain agar jangan melanggar larangan Allah. Sebagian

mereka memiliki keutamaan dan kelebihan dari yang lain. Dia
membaca aya! g\lfi O_51 $r$ ;ifi ;i 6;i tj| (*1
6.3i5- 13( L, q$ "l<o^i selamatkon orang-orang yang

___l

-

I ot4 l-
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meltrang dori perbuatan iahat dan Kami timpakon kcpada

orang-orang yang zhatim siksaan yang kcras, disebablan

mer eka selalu berbuat fasift. 
uelo

15325. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada karni dali Daud, dari Ilsimah,

ia berkata: Ibnu Abbas membaca ayx, J'ri(4$'ifr'lii'r*4 n
lf,,;iti.t1i.'#ii "Mengapa ha mu menasihati paum yang Alloh

akan membinasakan merefto atau mengadzab mereka dengan

adzab yang amat keras? " Dia berkata, 
trfiliu tidak tatru apakah

Allah menyelamatkan mereka atau membinasakan mereka."

Ikrimah berkata, ccr{ku terus menyelidikinya hingga ia

mengetatrui batrwa mereka diselamatkan. Dia memakaikan

kain kepadaku."ell

15326. Ygnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab bin Abdul

Aziz memberitakan kepadaku dari Malik, ia berkata: Ibnu

Ruman berkata, tentang firman Allah, ii {i% 4y
;.;Y'{ 3#-t iii J:! # "Di wauu datang

tewda mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka

terapmg-aryng di permukaan air, don di hoi-hori yong

bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kcpada mereka,"

batrwa ikan-ikan itu datang kepada mereka pada hari Sabtu.

Pada waktu sore harinya, ikan-ikan itu perg, tidak terlihat

seekor pun hingga hari Sabtg berilutrya. Ada seseorang dari

mereka yang membuat benang dan pasak, pada hari Sabtu ia

berhasil menangkap satu ekor ikan, dan pada waktu sore Sabtu

(malam Ahad) ia membakar ikan itu. orang banyak mencium

sebagiannya disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1601).

et Qurthu6i dalam tafsirnya(71307) dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas'
910
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baunyq maka mereka datang dan bertanya serta me,ncela

perbuatan itu. Ia lalu menjawab, "Itu adalah kulit ikan yang

aku temukan."

Pada hari Sabtu berikutrya ia kembali melakukan hal yang

saura Ia mengikat dua tali. Pada had Sabtu sore (malam

Ahad), ia mengambilnya dan memanggangnya Penduduk

kamptrng menciun baunya, mereka maka mereka datang dan

bertanya Ia lalu menjawab, "I(alau kamu mau lakukanlah

seperti yang alrr lalcukan " Mereka bertanya "Apa yang

engkau lakukan?" Ia memberitahukan caranya Mereka pun

melakukan seperti yang telah ia lalnrkan. Hingga perbuatan

s€eerti itu dilakukan banyak orang. Kota me,reka memiliki

benteng, mal<a mereka mengunci benteng itu Lalu mereka

b€rubah wujtd.

Keesokan harinya, tetangga sekitar mereka memanggil

. meminta sesuattl dan mereka t€xnukan kota itu terkunci.

Mereka meuranggil-mansgil, tetapi tidak ada jawaban. Ketika

mereka mencari penduduk kota, tiba-tiba mereka dapati

penduduk kota ittr telatr menjadi monyet. Monyet-monyet itu

datang meNrgustlp manusiayang mereka kE al-el2

Ada yang berpendapat batrwa kelompok yang mengucapkan,
'i<Xr'frrtUi i*4e "Menga7n kamu menasiluti kaum vang

AAah akon membinosakan mereka," termasuk kelompok yang

dibinasakan. Mereka yang berpendapat se,perti itu adalah:

15327. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada l<ami dari Muhammad bin Ishaq, dari

'r2 Ibnu lbtsir dalam tafsirnya (6107).
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Daud bin Hushairu dari Ikrimall' dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allalr 41 ",3+L AIL ,tr: 'g-;rS q &iil,
"Dan tanyakanlah kcpada bani Israil tentang negeri yang

terletak di dekat laut," ia berkata 'Mereka berbuat perkara

bid'ah pada hari Sabtu" maka mereka diuji dan dicoba' Pada

hari itu mereka dilarang menangkap ikan. Akan tetapi setiap

hari Sabtu ikan-ikan berdatangan, dan mereka dapat

melihatnya dengan jelas di lautan. Namun jika hari sabtu

berakhir, ikan-ikan itu pun perg, tidak terlihat lagi hinggahari

Sabtu berikutrya. Jika hari Sabtu tiba, maka ikan-ikan itu

kembati berdatangan. Semua itu terjadi karena kekuasaan

Allah.

Kemudian ada seorang lakiJaki dari mereka yang mengambil

ikan itu, hidung ikan itu ia ikat, kemudian ia buat pasak di

tepian pmd, lalu ia mengikatkan ikan tersebut dan

membiarkannya di dalam ait, dan keesokan harinya ia

mengambil ikan itu, lalu ia memanggang dan memakannya' Ia

selalu melakukan itu, dan mereka melihatnya" akan tetapi tidak

mengingkarinya. Tidak ada yang mau melarangnya' Hanya

ada segelintir orang yang melarang. Hingga itu terlihat di

pasar dan dilala*an s@ara terang-terangan'

Sekelompok orang berkata kepada kelompok yang melarang,

$,-g, rlril '#.{, f -W rtfrUit 'r;\4 
n'Mengapa konru

menasihati lcaum yang Allah akan membinasaknn merela atau

mengadzab mereka dengan adzab y-ang amat keras', hingga

sampai padaayat" (+"vi{; 'r;f 'l&';'WCd"*6
'Malra tatlula mereka bersikap sombong terhadap apa yang

dilarang mereka mengerialrannya, I(ami kotakan kepadanya,

'Jadilah kamu kcra yang hina." (Qs. Al A'raaf [7]: 166)
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Ibnu Abbas berkata" "Mereka terdiri dari tiga kelompok;
sepertiga orang mglarang. Sepertiga orang berkat4 Utj'bfue
tj,;it)r:i"'#Xit'l<X:N,Mengapkamumenasihatikaum

Wng Allah akan membinosakan mereka atmt mengadzab
mereka dengan adzab yang amat kcras'. sedangkan sepertiga
lagl para pelalcrr pelanggaran. Mereka yang selamat hanya
orang yang melarang, sementara yang lain dibinasakan.

Pada suattr hari, orang-oftulg yang melarang itu mencari
orang-omng yang mereka larang, sekarang derajat mereka
diangkat, mereka berkata, ..Setiap manusia memiliki
perkaranya masing-masing, lihaflah perkara mereka dan
lihatlah p€ran mereka. Mereka telah berubatr wujud meqia.di

monyet yang laki-laki dapat dikenali seb4gai monyet jantan"

demikian juga dengan para wanita,,

Auatr uernrman" '-*;iWt 3VS_ & t3.$Kqtri
lri:it "Moka ltumi jadikan yory demikian itu peringatan
bagi orang-orang dimosa itu, dan bagi mereka yang datang
kemudian, serta menjadi pelajoan bagi orang-orang yang
bertakwa;' (Qs. AI Baqarah l2!, 66frt

15328. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada karni dari Abu Bakar AI Hadzali, dari
IlcimalL dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalr, 'r5l (#

;A1 ;, <-r#- "Karni selamatkmt oronger(mg wrg
meloang doi perbrntan jalwt,,, ia berkata, ..Orang-orang

yang melarang itu selamat, dan para pelanggar itu binasa. Aku

er3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnyq dalam tujuh atsa- ytn|bersambung (5/159s-
t@2).
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tidak tahu apa yang dilalnrkan Allah terhadap oftIng-orang

yang diam."gla

15329. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadall dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
'#-#'iirbt;t itiL4 S"Urngapa kamu menasihati kaum yang

Allah akan membinasakan merelco," bahwa mereka terdiri dari

tiga kelompok; kelompok yang diberi nasihat, kelompok yang

memberi nasihat, hanya Allah yang tatru apa yang dilakukan

kelompok ketig4 mereka adalah oftlng-orEmg yang berkata t)'&-fi &fiUi 'tli"Mrrgopo kamu menasiluti kaum yang

Allah akan membinasakan mer eka."9r'

Al Kalbi berkata, "Mereka terdiri dari dua kelompok;

kelompok yang memberi nasihat dan kelompok yang berkata
'W'$Uit itla ;'utngaw kamu menasihati kawn yong

Allah akan membinasakon merekd. Mereka adalah kelompok

yang diberi nasihat."

15330. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata *Aku lebih

suka mengetatrui mereka yang disebutkan Allah dalarn ayat

iru, $,{tSt:i ii$ f 'WbfrUi6}4e'Mengapa tramu

menasihoti kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau

mengadzab mereka dengan adzab yang amat keras', daripada

tidak mengetahuinya."

Al Qurttrubi dalam tafsirnya (7 1307).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1601) dan Ibnu Athiyyah dalam lI
Muhoro Al WajizQl46S).

9t4
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15331. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, ia berkata: Ibnu Abbas
berkata, rentang firman A[ab '#.r; f i<#XfrU|6fu e
ti-*,$t1i. "Mengapa kamu menosihati iou* yang Altah akan
membinasakan merela atau mengadzab mereka dengan adzab
yang amat keras," ia berkata, ccr{ku mendengar Allah
Mmrarq rt:b,t;!, O-ii{r:y, ;AI * 6$_e_5tU*t
3;5,- i;,( 6, .V{'xr*i selamatkan orang-or(mg yang
melarang dari perbtntan jalwt dan l{ami timpakan kcpada
orang-or(mg yang zlulim siksaan yang keras, disebabkan

mereka selalu berbuat .fasik'. Lantas, apakah yang telatr
dilakukan oleh orang-orang yang mengucapkan, U56fu n
$,-{, $t|i. '#i 6 W ,ii,Mengapa tcamu menasihati

kaum yang Allal, akan membinasakan mereka atau
mengadzab mereka dengan adzab yang amat keras2"er6

1533L, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Mahan Al Hanafi
Abu Shalih, tentang firmanAllatr #ii- ii3.* 4j3
4y{ 5#-* ii-3 gA"a ila" ctaans kewda
mereka ikon-iko, (yang berada di sekitar) mereka terapng-
apung di permukaan air, dan di htri-hoi yong bttkan Sobtq
ikan-ikan itu tidak datang kcpado mereka,, bahwa

"dalall di sebuah kota yang tedetak di t€pi laut. Jumlah hari-
hari ada enam. Dari Ahad hingga Jum,at. Ke,mudian orang-

orang Yahudi membuat hari Sabtu, mereka mengagrurgkan

er6 lbnu Athiryah dalam lI lufuhsro Al Wajiz Qt468), Abu Hayyran dalarr. At
Balv Al tluhith (5D07), dao Al Qurttrubi dalam tafsirnya(71306).

i
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hari itu terhadap diri merek4 maka Allah pun menetapkan hari

Sabtu itu terhadap mereka. Sebelumnya tidak ada hari Sabtu.

Kemudian Allah menguji mereka dengan mendatangkan ikan-

ikan pada hari Sabtu, dan mereka takut untuk mengambilny4

hingga ada seseorang di antara mereka yang berkat4 "Demi

Allah, hari Sabhr bukanlah hari yang ditetapkan Allah bagi

kita. Kita sendirilah yang telah menetapkan hari Sabtu itu bagi

kita. Oleh sebab itq dibolehkan menangkap ikan ini." Lalu ia

menangkap ikan itu. Tetangganya mendengar itu, ia takut akan

huluman Allah, maka ia lari dari rumatrnya. Ketika itu

berlangsung lama 
-sesuai 

kehendak Allah- dan tidak ada

hukuman yang tunrn, yang lain pun menangkap ikan pada hari

Sabtu.

Ketika hukuman tak kunjung tibq bertambatr banyaklah yang

menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka menjadikan hari

Sabttr dan malamnya sebagai hari raya, pada hari itu niereka

minum-minum khamer dan bermain musik. Para pemuka dan

orang-orang shalih mereka berkata "Celakalatr kamu"

hentikanlatr perbuatanmu ini. Sesungguhnya Allah akan

membinasakanmu atau mengadzabmu dengan adz'ab yarag

sangat datrsyat! Apakah kamu tidak berpikir? Janganlah kamu

6slanggar hari Sabtu." Akan tetapi mereka enggan

mendengarkannya. Pemuka mereka berkata, "Jika demikian

kita bangun dinding antara kita dengan mereka" Itu karena

setiap Sabtu malam mereka merasa tersakiti saat mendengar

suara-suara mereka dan suara musik.

Hingga tiba suatu malam saat mereka berubah wujud, tidak

ada suara-suara. Para pemuka mereka berkata "Ada apa
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dengan kaummu, tidak ada suara-suara mereka malam ini?"

Sebagian mereka berkat4 "Mungkin khamer membuat mereka

tertidur." Pada waktu pagi mereka juga tidak mendengar ada

gerakan, maka sebagian mereka berkata kepada yang lain,

"Kami tidak mendengar ada suara dari kauurmu." Mereka lalu

berkata kepada seseorang, "Panjatlah dinding ini dan lihatlah

apa yang terjadi pada mereka." Orang itu pun memanjat

dinding, rlan ia lihat mereka berkelompok-kelompok, mereka

telah berubatr menjadi monyet." Orang itu ldu berkata kepada

"Kemarilah, lihatlah apa yang telah menimpa

kaummu" Mereka kemudian memanjat diodirrg itr" dan

mereka melihat kepada seseorang, mereka mengenalinya,

maka mereka berkata, "Apakah engkau si fulan?" Ia

me,mberikan isyarat dengan tangennya ke dadanya, yang

artinya" *Yq ini akibat perbuatanktr.'el7

15333, Ya'qub dan Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, mereka

berdua berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari

Ayyub, ia berkata: Suatu hari At Hasan mernbaca

ayat, I6:'S'ty. j;$'zJeL ArL 6l-g-;;ft c;; eie-ft
'{ 5#-{ii_36* i+7"iiti$ 4l-ctyq$i
i:-' \ 't'(q jli itli:'<-';.;y "Dan tarryakonlah

kepoda bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut

kctika mereka melanggar aturan pado hoi Sobn, di waHu

datory kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar)

mereka temryg-opung di permukaot air, dqt di hoi-t oi
yang bukan SabW ikan-ikan itu tidak datar-rg fupada mereka-

Demikianlah lbmri mencoba mereka disebabkan mereka

Kami tidak me,nemukan otso mi dalam referensi yang ada pada kami.
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bertaht fasih" iaberkata, "Allah mengharamkan ikan kepada

mereka dalam satu hari, akan tetapi menghalalkannya pada

hari yang lain. Ikan-ikan itu datang kepada mereka pada hari

yang diharamkan. Ikan-ikan itu gemuk seperti kambing yang

akan melatrirkan, namun tidak seorang pun yang berani

mengambilnya.

Jika orang tidak memperhatikan perbuatan dos4 maka ia pasti

akan terjenrmus ke dalamnya. Mereka mulai memperhatikan

ikan-ikan itu. Mereka pun menangkapnya dan mengambilnya,

lalu memakannya dengan sangat rakus- Mereka tetap

dikekalkan dalam kehinaan di dunia dan akan mendapatkan

hgkgrnan yang sangat berat di akhirat kelak. Demi Allah, ikan

yang mereka tangkap, kemudian mereka makan, lebih besar di

sisi Allah daripada membrmutr seorang yang beriman,

meskipun seorang mukmin itu lebih terhomtat di sisi Allatl

daripada seekor ikan, akan tetapi Allah telatr membuat sebuatr

perjanjian waktu terhadap kaum itt, ?\t ilt |igfiS"Dan

kiamat itu tebih dalayat dan lebih pahir." (Qs. Al Qamar [54]:

46)"t

15334. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Su$an

menceritakan kepada karni dari Abu Mtrsa, dari Al HasarU ia

berkat4 *Ikan-ikan berdatangan kepada mereka di telaga-

telaga milik mereka seeerti karnbing yang akan melahirkan.

Lalu mereka meNnakannya de,lrgan sangat rakus, tidak pematt

ada kaum yang makan seperti itu. Itulah huktrman terjelek di

ett Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1599), dengan sedikit perbedaan redaksi.

€r
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dunia dan akhirat kelak akan ada hukuman yang sangat

dahsyat."

Al Hasan berkat4 "Demi Allah, membunuh orang beriman

lebih besar daripada memakan ikan-ikan ittr.'ele

15335. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalrli, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Athal ia berkata: Aku duduk di

masjid, dan tiba-tiba ada seseorang yang telah lanjut usia

datang, lalu orang banyak duduk di sekelilingnya. Mereka

berkata "Ia termasuk salah seorang salrabat AMullah bin

Mas'ud." Ia berkata "Ibnu Mas'ud berkatq tentang firman

Auah, 41 'zJ+-L AVb ,tr: -r<-:tS g" &3I, 'Dan

tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di

deftat laut', ketkaAllatr menghararnkan beraktivitas pada hari

Sabtu kepada mereka. Ikan-ikan itu justnr datang pada hari

Sabtu. Ikan-ikan itu datang, dan tidak ada yang mampu

-, menyentuhnya. Jika hari Sabtu beralfiir maka ikan-ikan itu

pun pergl. Mereka memancing sebagaimana yang dilakukan

banyak ormg. Ketika mereka ingin melanggar larangan,

mereka memancing pada hari Sabtu. Kaum yang shalih di

antara mereka melarangnya, tetapi mereka tetap

melakukannya. Perbuatan jahat pun merajalela

orang-orang yang jatrat itu kemudian ingin melnbunuh orang-

orang yang shalih, namun ada yang tidak ingin mereka bunuh

karena hubpngan bapak, saudarq atau kerabat mereka. Ketika

mereka dilarang, namun mereka tetap melakukannya, orang-

oftmg shalih itu berkata, "Jika demikian maka kami akan

et" Ibid.
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membuat dinding pembatas di antara kita." Mereka pun

melalnrkan itu.

Ketika orang-orang shatih itu tidak mendengar sgara merek4

orang-orang shatih itu berkata' "Lihatlah saudara kamq apa

yang mereka lalQlkan?" Ternyata mereka telah berubah wujud

menjadi monyet. Yang besar diketatrui dari besar tubnhnya'

demikian juga dengan yang masih kecil. Mereka menangis di

hadapan orang-orang shalih itu. Peristiwa ini terjadi setelatr

masaNabi Musa.eo

ooo

6'{Yt ;A1 * 6*i. t-51 C:A "e,leP' C 1 # ful

O;#- 1;'( a,,# i 4v:ib Oii

l<epddf, ms el<a, l<@rri selonfrlcorrt ot cm* or (mg y o,ttg

*"1**g dmi pe$uatm iahat danKani ti',/,,pal<arrkepodn

or(mg.or(mgyongzlwllmsilsoanyonglr4,rl,srdisebdhl<firr
ns ela vzlalu Wuat f asik 

"'(Qs. Al A'raaf [7]: 165)

Talcwil fiman Allah: ,i 6;ir-r1$J"a',li'4. s1'1#6i

@ oj;- 13( q. 4- v,at;:ib o-51 c'rt3 ;A1 (Maka tatkata

nureha nulupakan aPo yang dip*ingathan hepada merefu, Kart

eo Kami tidak menemukan atso indalaur referensi yang ada pada kami.
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selamatkan orangerang yang melarang dari perbuatan jahat dan

Kami timpakan kepada orang4rrang yang zholim siksaan yang keras,

disebobkan mcreka selalu berbuat fasik)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Ketika orang-orang
yang melanggar larangan hari Sabtu itu meninggalkan perintah Allah,
yaitu dengan melanggar larangan pada hari Sabtu dan menyia-nyiakan
nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Peringatan akan

hukuman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya dan

menghalalkan apa yang Dia haramkan. Allah menyelamatkan orang-

oftIng yang melarang berbuat maksiat dan menghalalkan apa yang Dia
haramkan. \;it O-51(f\'Dan l{ami timpakan t@wda orang-orang
yang zhalim', adzab lantaran telatr melanggar larangan pada hari Sabtu

dan menghalalkan apa yang diharamkan AllalL yaitu menangkap ikan

dan memakannya. Murka Allah memang layak bagi mereka. Allatr
membinasakan mereka ,-lL'siksaan'yang sangat datrsyat 6, r#
1fr- 1j,( 'fang tii*, disebabtran mereka selalu berbuat fasik,,
karena mereka telatr melanggar perintah Allah. Mereka telatr keluar dari

ketaatan kepada maksiat. Itulah makna fasik.u

Ada beberapa ahli takwil yang berpendapat sepeni ini,
diantaranya adalah:

15336. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij memberitakan kepada kami, tentang firman Allah, tr
;t!1 ;i <rii t jt u*:t "a ij,l' c 1;-3 "Matra tattrata

mereka melupakan apa yong diperingatkan kepada mereka,

I{ami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan
jahat," ia berkata, "Ketika mereka melupakan nasihat orang-
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oftrng yang beriman, mereka berkata YS it$+ ,!-'Mengapa
kamu menasilwti kalvn' ."9r

15337. Mtrhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Harami menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepadaku, ia berkata: Imaratt

memberitakan kepadalnr daxi Ikrimab dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, ;;A1 ;, <r# ir-$t C*l "I(ami

selmtotkon orang-orang yang melarang dari prbuaton

jahat," ia berkata" "Alangkah jeleknya perbuatan yang

dilarang atas me,reka"%

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca ayat, 
O75{. Vl4

,,silrsaan yang keras." Qira'at yang umum adalah qira'at pendtrdtrk

Madinalr, yaitu, f yi\dengan huruf Da' berharakat kasrah Mn

taktfrfpada huruf yi, t^pu lwmzah, seperti kata J3. Mereka yang

membacanya seperti itu adalafi para ahli qira'at Kufah^ dan Bashrah.

Bacaan ,E-re,-Fl4seperti lrurla Jrlb€rasal dari kata ',-rF' dengan huruf

Da', berharakat nastub dn haruah berharakat kasrah dengan nudd

,f,
Demikian jgga me,lrurut bacaan sebagian ahli qira'at Mal&alt

hanya saja dengan hunrf Da'berharakat kasrah gxr seperti kata JJ.

sebagian ahli qira'at Kufah membacanya "# d*gan huruf

Da' berharaftat fattalr, huruf ya' berharakat suhtn, dan hawnh

setelatnrya berharakat kosroh seeerti li;i. n*-tt seeelti i$ st'adz

menurut pakar bahasa Arab, lcar€na jika lcaa Jil tiduk mengandung

hnnrf yu' a|1riltwav4 mal53 huruf 'ainfi'l beftarakat fothah. Dernikian

Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (5/1601) dan Al Bagbawi dalam Mo'alim At
TaruilQl560).
Kami tidak mene,mukan arso midalam refere'nsi yang ada pada kami'

921

9:82
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menurut batrasa Arb yang fasih, seperti V*t",P,t dar: q;, Htruf 'aln

fi'l drbaca kasrah pada kata yang mengandung huruf ya' dar, waw,

seperti 3* aarr'*.
Ada di antara mereka yang membacakan syair Umru Al Qais

bin Abis Al Kindi berilort ini:

ryqots(3k
" Keduanya adalah pemimpin yang keras.

Memuhtl kepala pada saat perang. "e23

Dengan hunrf 'ain berharakat kasrah,dari pola kata rfi, ydtu

huruf hamzah pada kata ..1n{. tvtungkin yang membacanya seperti itu

berdasarkan kaidah ini. Disebutkan juga dari ahli qira'at Kufah yang

lain, ia membacanya, .,.* seperti qira'at yang telatr kami bacakan

sebelnmny4 dengan huruf Da' berharakat fathah, hunrf ya' berharakat

suhtn, danhuruf hamzahsetelahya'berharakat fathoh seperti .JrP dan
,..*
#!,.-'

Diriwayatkan dari sebagian ahli qira'at Bashralu bahwa mereka

membacanya ,xi dengan huruf ba' befiraraY,at fatlnh dat lnmzah

berharakat knsrah, seperti Jrl sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qais

Ar-Ruqalyag
aa

"*; 
t; -b U ey

,...4

" Arrdoi aht bertemu Ruq ayah

B erduaan t anpa kc t ahttan "9 
2 I

Kedua bait syair ini disebutkan dalam Al Balzr Al Muhilh @f205).
Kedna bait syair ini disebutkan dalam Al Bahr Al ltluhith @f205).

trAtcvtie:/H-

'e^!!r,flt.#

va
vu
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Diriwayatkan dari yang lain, batrwa mereka membacany"'a

dengan huruf Da' berharakat kasrah dan hunrf sin berharakat fathah,

maknanya sama seperti makna kalimat Lriiir 'tJ.;r "sejelek-jelek

siksaan."25

* Nufi, ahli qira'd Madinab, Abu Ja'far, s)'aibah, dan lainnya' membacanyq g*
dengan hunrf Da'berharakat kasrah, hunrf ya' Hlarakat suhtn, serta hunrf'srii

betinrakat kasral, dn ttuin.
Al Hasan bin Abi Al Hasan membaanrya',J*.

Abu Arnr b€rkafi4 ..Diriwayatkan dari Al Ha6an dengan bacaan ,*; dengan huruf

homzah antara humf ba' dan sin. Imam Nafi menunrt riwayat'dari Kharijatl

membacanya ,* dengan huruf Da'berharakat kasrah, humf ya' berbaris sulann,

dan hurufsrn 6erlraratat lasrah dengan tamein."

Malik bin Dinar meriwayatkan dari Nashr bin Ashim bacaan grii dengan huruf

ba' dan hurufya' bertrarait atfathah,dengan toillin padahunrf sin.

Abdurratunan Al Muqri membacanya dengan bacaan g.li dengan hwuf ba'

berharakatfatha!, hamzahberharakat kasrah, dan tam'iipada huruf sin, dengan

timbangan k"t" J,l. Ini juga merupakan qira'atNasbt bin Ashim dan Thalhah bin

Mushanif, sebagfimana disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani.

Diriwayatkan dari Nashr qira'at oFt dengqp hurufya'berharakat karah.
Diriwayatkan d6i Al A'masy qri'a rr4 d€mgm hunrf ba' bertrrakA fdhah,
huzahwuaka. kasrar, dgtryfi tasydid,'fu sinbf,jn,flak,d kasrah (*xryilrr toDnh.

Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzatr, Al Kisa'i, dan Nafi dalam riwayat Abu Qurrah.

Qira'at Ashim menurut riwayat Hafuh,Ja hurufya'setelah hamzah berharakat

l@srah, hrnuf siz U"ti"".f",i, tarnin,;.6n*t t-imbangan kata J5. Ini juga

merupakan qira'd Al A'raj, Mujahid, penduduk Hijaa Al A'masy, dan pakar

qira'atlainnya.
Penduduk Makkatr menrbacanya gfi seperti sebelumnya, tetapi dengan huntf Da'

berharakat kasrah.

Dalam sahfr satu riwayat dari Ashim dengan qira'at,r'i a"ng huruf 6a'

berharakat fahah huru{ra'berharakat suhtn, dan hani?ah berharakat fahah,
menunrt timbangan kata fii
Isa bin umar dan Al A'masy membacanya .;--i dengan hwvf hamzah belttaql(a!

kasrah.Bacaan ini menrpakan qira'at syadL,k&ena tidak ada timbangan kata JrI
dalam batrasa Arab frang fasih.

Ibnu Amir menrbacanya dengan qva'd.l* dengm huruf ba' berhrakd kasrah

danllrJruf hmzahbertrrakat srauA dr,,Iryai il;n inpada hunrf sm . Lfrrd. Al ltfuhort
AlWajizQl69 tu470).
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Abu Ja'far berkataz Qira'at yang paling utama menurutku

adalah qira'at qd d.rrg* huruf Da' berharakat fatlwh dan lamzah
berharakat trasrin dengan madd, seperti kata '#, sebagaimana

diucapkan oleh Dzu Al Ishba Al Adwani berikut ini:e6

V';te'J, ,s; q'dL tiL
" Mwah kcpadaht, apalwh kamu tidak melilat

Bekas kehtatanht pada mereka? "e27

Itu karena tal$ril ini sepakat batrwa malananya adalah siksa yang

keras, dan itu terdapat pada makna qira'at yang kami pilih. Mereka
yang berpendapat seperti itu addah:

15338. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

lxbdrwrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Juraij memberitakan kepada karni, ia berkata: Seorang laki-
laki memberitahuku dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, # Ftq lfib O-51 {!lj "oan Kami

timpakan lepada orang-orang yang zhalim siksaan yang

kcras," maksudnya adalalL siksaan yang sangat

menyakitkan.et

15339. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

Dzn Al Ashba Al Adwani adalah Al Harits bin Muhrits bin Tsa'labah bin Siyar.
Lihat biografmya dalamAl Aghani (3186).
Bait syair ini disebutkan dalam Al Balr Al Muhith (4D05), Majaz Al Qur'an
karya Abu Utaidah (l23l), Al Aghani (31102), dikutip dari syair yang panjang.
Sepupu Dzu Al Ashba memusuhinya, kemudian ia berjalan dengan
membacakan syair ini kepada musuh-musuhnya.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Ql97) dan Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya
(5lt6v2).

vb

vn



menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari Mujahid,

tentang firman Allah, .# ;l4 "Siksaan yang kcras," ia

berkatq '?edih."e2e

15340. Al Mgtsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahi4

tentang firman Allab 4.Vt|"Siksaan yang kcras," bahwa

maksrdnya adalab arUiyut'a- pedih.e3o

15341. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaw menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang makna aya! 
f- Fl{

"silcaan yang lceras," ia berkata, 'Menyakitkan'"9:

15342. Ygnus melrceritakan kepadakrg ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zair b€rkat4

tentang aya\ ,# il:4 "Siksaan yang kcras," ia berkata'

"Dengan adzab yrn g keras."932

TatstuNh:I\abod

tcc

Mujahid dalam tafsirnya (1t248),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1602), dan

Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uytn QD72).
Mujahid dalam tafsirnya (1D48).
Abiurrazzaq dalam tafsirnya Qt91),Ibnu Katsir dalam Afsirnya (61428), dan

As-Suynthi doJramAd-Dtrt Al Mantsw (3/591).

Al Qurthubi dalam tafsirnya, tanpa sanad (7t3lg), ia berkata, "Ayaq 9l::-,
. r+6 artinya siksaan yang keras." Kami tidalc menempkan riwayat ini dlitukil

&i'liou zuia aar- refertsi yang ada pada kami.

g|0

9l
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W'J(fi;Wse-W6<4*';;].
"lv'lalca tnlcala mo.el<abotil,r& sonrbong tcthadq apo y,,,tg
ililmmg m,,el,a mengerial<annyq r(oni warcm rr.erd*ry;

(Q.. Al A'raaf 171: lffll

TeLwit firmen A[eh: G'i*'t]tr {eEW,€ ef;i$
@ tUr*o tdhola nerefu berci*op sombong terhodop apa yorg
dilorong nereka mengerjohannya, Kami haohan hepdanyo,
'lodiloh hamu kerayory hino.,)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirmaq "Ketika mereka
melanggar larangan melakukan aktivitas pada hari sabtu dan
menghalalkan apa yang diharamkan Allah kepada mereka" yaihl
merrancing itian aan memalonnya, dan ketika mereka bersikap anglorh
dan sombong dalam hal itq IGmi katakan, <A*.:;jW fi r;$
'I(orri katakan kcpadarryn, "Jadilal, kamu kcra yang hina,,, karena
meneka memusutri kebaikan."

Attli takwil yang berpendapat seeerti pendapat lcami ini adalatr:

15343. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berlcata:

Yazid meirceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id
menceritakan kepadakarni dari eatadah, tentmg firman Allah,
'^;W 6 &W(5 "Moko tatkala mereka bersikap sombong

terhadop aw yotg diloang mereka mengerjakawrya," batlwa
ketika mereka bersikap anglcutr dan sombong dalam
melak,kan perb,atan matrsiat, <";ri:;W {(li "Itu rrr
kataksn kcpadoqn, ,Jadilah kamu kcra ymg hina,." Mereka



Tafsbr'ah:Ihafun

pun menjadi monyet-monyet yang berekor meringkik, padahal

sebelwnnya mereka adalah laki-laki dan perempuan'e33

15344. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklnr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahl ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, tentang firman

eriau <i*r;J;1;9l(fiE7 tI ;i *(5 " M,* tatkata

mereka bersilrap sombong terhadap apa yang dilarang merefta

mengerjakanvtya, Kami katakan kepadanya, 'Jadilah kamu

kera yang hina,.,, Allah menjadikan mereka kera dan babi.

Para panrrda di antara mereka menjadi monye! sedangkan

ofting-oftIng tua menjadi babi.e3a

15345. Al Mutsanna menceritakan kepadalq ia berkata: Al Himmani

menceritakan kepada karni, ia berkata: Syarik menceritakan

kepada kami dari As-suddi, dari Abu Malik atau Sa'id bin

Jubair, ia berkata, *Nabi Musa melihat seseorang membawa

qashb (banbu rurtuk memancing) pada hari sabtu, lalu beliau

menrenggal orang ihr.'e35

cto

';i # A -,'#$ ;i 6y#"61ii 6$ o # it
ff_,3;;ifr$"-r1$b#65ifv$31

933

934

95

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (l/133), dala6 tafsir suratr Al Baqarah ayat 65'

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (15/133).

As-Suyrthi dalanAd-Dur Al Mantsur (3/591)'

a#t
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"D ut (lnsarrl.ah), l<etik's Tuhrrlnrru ffi fuhw o
sesnnguhny a Au ak$r mrrltgtrin, keqafu nrl:els (atu.g

otorJg Y afuili) so/nprd Hari Kiamrtr onmg.orumg yorrrg alorrJ

m,rlnlmpal<cnlrepadrrnrl"iellr-ailzabyorrrg*bwdvbwulcnya.
SesrrngguhnyaTuhaurw 6nd cW si&sa-Nyc, don

sesnngguhnyc Au dalah Nlaha P engmQm lqrydi lvlahr
Penyoryang.n

(Qs. Al A'raaf lll: 16?l

r(dJl
numberinhuhan, bahwa sesrngguhnya Dia ahan nungirim kepada

nurcfu [orangorang YahudiJ sanpai Hari Xianat otorg4rung yorg

ahan nunimpahan hepda nerefu adzab yutg seburuh-burubrya)

' Abu Je'fir ber*eta: Allah berfirman, <;:ft i$ "Dan

(ingalalr) lctika Tulamn* memberitahulcot" Makzudnya adalah,

'Ingatlah wahai Muhammad ketika Tutrannnr memberitahulon, dan

ketahuilah.' I(ata <;:fr adalah dari polakata llit a*i kata oE)i.
Sebagaimanaucapan Al A'sya Maimun bin Qais:

:&fl,t t;.e :!*..',inilt ol
"Hoi ini diberitalrukon bahwa persahabdot telah sirza

Mereka rromatong toli yang terhim2nm'o36

ts6 Bait syair ini disebutkan dodnm Diwan Al A'sya, dikutip dari lumpulan syair
panjang ymg berjudul ,*'t Q*lr . Ljfrlat Diw4,, Al A'syo (hal. I l3). Akan
tetapi riwayat V*g toai'pat dalaur Diwan AI A'sya,berbeda dengan yang

disebuflon di sini. Dalam Diwan Al A'sya disebutkan dli.

rakwir nrman Athh:'{tiji. r; Sy#ffi 6$ <;i6i5
';i #A 6 (Dan [ingotlahJ, kdiha Tuhanmu
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Makna kata iJ adalah memberitahukan. Kami telah

menjelaskan tentang ini sebelumnya lengkap dengan argumentasinya.

Para ahli talcwil yang berpendapat seperti ini adalah:

15346. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman

Allah, ii3 <::fr it "Dan (ingatlah), letit@ Tuhanmu

memberitahttkan," ia berkata, "Yaifu tentang perkara

Tuhanmu."937

15347. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 6i5 <::fi, iS "Da, (ingatlah), l@tika Tuhanmu

memberitahttkan," ia berkata, "Yaifu tentang perkara

Tuhanmu."938

Firman Allah, i* ffi "Bol*a sesungguhnya Dia akan

mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi)," maksudnya adalatr,

'Tuhanmu memberitatrukan kepadamu batrwa Dia akan mengutus

seseorang kepada orang-orang Yatrudi, yang akan menimpakan adzab

kepada mereka (orang-orang Yahudi).'

Ada yang berpendapat batrwa orang-orang itu adalah orang-

oftrng Arab yang dikirimkan Allah kepada orang-orang Yahudi. Mereka

memerangi orang-orang Yahudi yang tidak mau memeluk agama Islam

Mujahid dalam tafsirnya (1249),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1603), Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruit Qt56l), dan Ibnu Athiyyah dalarn Al

Muharro Al Waiiz Qla7D.
Ibid.
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dan tidak mau membayar jizyah. orang-orang yatrudi yang mau
membayar jizyah berarti mereka itu kecil dan hina.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15348. Al Mutsanna bin Ibrahim dan Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, mereka berdua berkata: Abdullah bin shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman AIah, #AJ-t:4i "i_Jt#.i;:$ "i:o-'ri,y
,t':31 7) " D an (in gat r ah), ke tito Tuhanmu memb e r it ahurran,
baltwa sesungguhnya Dia arrnn mengirim kepada mererra
(orang-orang Yahudi) sampai Hari Kiamat orang_orang yang
alran menimpakan rrepada mererra adzab yang seburuk-
burubtya," ia berkat4 "yaifu membayar jiryah. orang-orang
yang akan menimpakan adzab kepada mereka adalatr Nabi
Muhammad dan umatnya, hingga Hari Kiamul3e3e

15349- Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang flrman
Auah, '& &A J -dii 

"j_ 
JLi+d'-,j:i li: orU it

,-,]'iJl "Dan (ingatlah), rrettrra Tuianmu memberitahurran,
balruta sesungguhnya Dia almn mengirim kepada mereka
(orang-orang Yahudi) sampai Hari Kiamat orang_orang yang
alran menimpakan kepada mereka adzab yang seburuk-

e3e Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani AI eur'an (2/96-97),Al Mawardi dalam
ln-\ukat wa Al Uryy An!l), Al Baghawi dalam Ua,aiim At_Tanzit et56t),
dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharuar-Al lhajiz el47l).

i
I
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bwubtya," bahwa maksudnya adalah, kehinaan, dan iizyah
dilutip dari mereka.%o

15350. Al Qasim menceritakan kepada}u, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Jtraij berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentans firman AllalL J; rSi! 4i- ly#ffi lf: 4:X it
r(ifil ';i {nA "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu

memberitahukan, bahwa sesungguhnya Dia akon mengirim

l@pado mereka (orang-orang Yalrudi) sampai Hari Kiamat

orang-orang yang akan menimpakon kcpada mereka adzab

yang seburuk-bttrubtya," ia berkata, "Maksudnya adalah,

orang-omng Yahudi, mereka akan ditimpa kenistaan dan

kehinaan."sl

15351. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakami dari Qatadatr, tentang firmanAllah, 6$<::#it
vfi Jl';i#Ait'r:-gli,;.Jy#"6litr"Don(ingattah),
kctika Tulunmu memberitahukan, balwa sesungguhnya Dia

akan mengirim kzpoda mereka (orang-orang Yahudi) sarnpai

Hri Kiamat orang-orang yory akan menimpakan kcpdo

mereka adzab yory sebwuk-burubrya," ia berkat4 *Allatl

mengirim orang-orang Arab, orang-orarrg Yatrudi itu

mendapatkan adzabhingga Hari Kiamat"s2

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3279),dari Al Aufi dan Ibnu Abbas.

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (5/1603), dari Ibnu Abbas, Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Taruil Qt56l),dan Abu Ha1ryan dalamAl Bahr Al Muhirt6n0D.
Abdnrazzaq dalam taftirnya (2195), de,ngan sanad kedua

9to

9lt
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15352. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, &: OX i[
#A ;; -d4{ 4 Jt i* "61il "Dan (ingattah), tretttra

Tuhanmu memberitahulcan, bahwa sesungguhnya Dia akan

mengirim lwpada mereka (orang-orang Yahudi) sampai Hari
Kiamat orang-orangyang alan menimpakan kepada mereka,,,

ia berkata, "Allah mengirim orang-orang Arab, orang-orang

Yatrudi itu mendapatkan adzab hingga Hari Kiamat."

AMuI Karim Al Jazan berkata, "Dianjurkan mengirim utusan

untuk mengambil jizyah dari bani Israil."ea3

15353. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin
Ismail menceritakan kepada karri dari Ya'qub, dari Ja'far, dari

Sa'id, tentang firman Allah, 4 Jy.i+d"i1i i$ <;\E it
. v(i31 ';i ffA -, i3i)i "Dan (ingattah), kctit@ Tuhanmu

memberitahulcan, balwa sesungguhnya Dia akan mengirim

lnpoda mereka (orang-orang Yahudi) sampai Hari Kiamat

or(mg-orang yang akan menimpakan kepada mereka," batrwa

maksudnya adalah, orang-orang Arab. r(i3f ';i #;3-
"Adzab yang seburuk-burulmya,u yaitu pajak tanah. Orang

pertama yang mengutip pajak tanah adalah Nabi Musq selama

tujuh tahun.%

15354. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada karni dari Ja'far, dari Sa'id, tentang

firman Allah, infi,j 1:5ji ri_ Jy#";a &: CX itr
"Dan (ingatlah), kcttka Tuhanmu memberitahukan, balrwa

Ibid.
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31273).

913
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sesungguhnya Dia akan mengirim kcpada mereka (orang-

orangYahudi)sampaiHariKiamatorangorangyangalran
menimpakan kepada mereka," ia berkata, "Mereka adalatl

orang-orang Arab. rfill';tl,' Adz ab y ang s e buruk-b trubtya',

adalah pajak tanah. orang pertama yang mengutiP pajak tanah

adalah Nabi Musa" beliau mengutip pajak tanah selarna tujtrh

tahurt's5

15355. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'fat, dari Sa'i4 tertang

firman Allalr, tnfi-A -r:$i,; lY##- 4; OX i5
./frii .l) " Dan (ingatlah), letil@ Tulnnmu memberitahukan,

balrwa sesungguhnya Dia akan mengirim l@pada mereka

(orang-orang Yahudi) sampai Hari Kiamat orang'orang yang

alran menimpakan kcpada merelra adzab yang seburuk'

burubtya,,, ia berkat4 "Mereka adalah para Atrli Kitab, Allatt

mengirim orang-orang Arab kepada mereka yang mengutip

pajak tanah dari mereka hingga Hari Kiamat. Itulah sejelek-

jelek adab. Tidak ada seorang nabi pun yang pematl

mewajibkan pajak tanah kecuali Nabi Musa Beliau pernatt

mengutip pajak tanah selama tiga belas tatruq kemudian tidak

mengutipnya lagr. Kemudian Nabi Muhammad SAW

(memberlakukannYa lagi)."ea6

15356. Al Hasan bin Yaftya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitakan kepada karni, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1603), Al Mawardi dalam An'Nukot wa Al
gyrr, Gmr, Abu Halyan daiam Al Baly Al Muhith (5D09), dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir Q D7 9).

915

9'16



SurahlJHraaf

Arah, 'e ftfr'"#4i 4\y?*"i46$6'J6rt
'rt'ii| "Dan (ingatlah), ketilu Tuhanmu memberitahukan,

bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka

(orang-orang Yahudi) sampai Hari Kiamat orang-orang yang

alcan menimpakan kcpada mereka adzab yang seburuk-

burulmya," ia berkata, "Orang-orang Arab dikirimkan kepada

merek4 sementara orang-orang Yahudi itu tersiksa dengan

keberadaan mereka hingga Hari Kiam43e47

15357. ...berkata: Ma'mar memberitakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Karim memberitakan kepadaku dari Ibnu Al Musayyib,

ia berkatao "Dianjurkan untuk mengirim oftIng-orang asing

guna mengutip iizyah."eas

15358. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepidaktr, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allalil, i, {*! ;i ly#ffi- ir: 6xi5
vfiXl ;i &A "Dan (ingatlah), kcttka Tuhanmu

memberitahukan, baltwa sesungguhnya Dia akan mengirim

lrepada mereka (orang'orang Yahud) sampai Hari Kiamat

orang-orqng yang akon menimpalcan kepada merela adzab

yang seburuk-burubrya," ia berkata, "sesungguhnya Tuhanmu

mengirim orang-orang Arab kepada bani Israil. Mereka

menimpakan sejelek-jelek adzab kepada mereka. Mengarnbil

j izy ah dan membunutr mereka. "e4e

Abdurrazzaq dalam tafsirn y a (2 I 9 5).
Al Mawardi dalamAn-Nukat Al UytnQnT3)
Abu Hayyan dzlam Al Bahr At Muhith (5D09) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (3D79).

947
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15359. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata'

tentang firman Allah, 

'as! "i 
Jyi.*"6i,i &: ox it

"Dan (ingatlah), l@tika Tuhanmu memberitalrukon, balwa

sesungulvrya Dia akan mengirim kcpada mereka (orang-

orang Yalrudi) sampai Hmi Kiamot," batrwa Allah pasti

mengirim orang-orang yang akan menimpakan adzab kepada

orang-omng Yahudi. "95o

ralrwil firman Allah: U.,3fifi$"rc-jb; 416iy
(Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat sihsa-Nya, dan sesungguhnya

Dia adolah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya

Tuhanmu, wahai Muhammad, amat cepat siksa-Nya bagi orang-orang

yang layak menerima siksa karena kekafiran dan perbuatan maksiat."

#-t 3jf i$ "Do, sesungguhrrya Dia adalah Maha

Pengamptm lagi Maha Penyayang" ia berkata" "Sestrngguhnya Altatt

Maha Pengampun terhadap segala dosa bagi orrlng yang bertobat dari

dosanya. Bertobat dan kembali patuh serta taat kepada-Nya. Allatr pasti

mengamprminya Allah itu Matn Penyayang, sehingga tidak

menghukum setelatr orang inr bertobat. Dia menerima tobat dan

mengalitrkan adzab."

rrt c

s Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1604).
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i'i "#, 5;r;A1 L#;rA*$i U f*rt;
6H;'# 7e#ii #, f$,!r SrYt

"DonKanibagi-bagi mqel<n di dunia tni meniadibebuapo
golongan; dimtararrya ada ordrrg-ordng yang shalih dmt

diantmanya ada yar.g fidak dsnikian. DolnKami coba

rnqela dengan (nil<mnt) yongbaik baik don (benconn) yorrlg

hnuk bwuk, ogar msrel<a l<emborli (l<epda l<ebenaran) ."
(Qs. Al A'raaf [7]: 168)

Talrwil firman Allah: lA;Ai 4d J".*t elf!rtt
6H;# +W$ c/'1'L\" f$,|'1tjs i'i fli1oan Kami

bagi-bagi mereka di dunia ini meniadi beberapa golongan;

diantaranya ada orang-orang yang shalih dan diantaranya ada yang

tidak demikian. Dan Kami coba mereka dengan [niknatJ yang baih-

baih dan [bencanal yang buruk-buruk, agar mereka kembali ftepada

kebenaran)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Bani Israil Kami bagi

menjadi beberapa golongan di bumi." Maksudnya adalatr terdiri dari

banyak kelompok. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15360. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Ismail menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari Ja'far, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

d oi$ afS$ "Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia
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ini meniadi beberapa golongan," ia berkata, "Di setiap

kawasan yang dimasuki orang-orang Yahudi."es 
I

15361. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, tA nfrt 4 f,i;rti "Dan Kami

bagi-bagi merela di dunia ini menjadi beberapa golongan," ia

berkata "Maksudnya adalatr orang-orang Yatrudi."es2

Firman-Nya, $j;J;Ai HA "Diantaranya ada orang-orang

yang shalih." Dia berkata, "Di antara orang-orang bani Israil yang sifat-

sifatrya telah disebutkan Allah. Ada orang-orang shalih di antara

merek4 yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya '#
Ajs itit'Dan diantaranya ada yang tidak demikian '. Maksudnya yaitu,

ada pula yang tidak shalih."

Allah menyebutkan sifat mereka sebelum mereka mured dari

aguna merek4 dan sebelum mereka kafir kepada Tuhan mereka. Itu

sebelum diutusnya Nabi Isa (putra Maryarn) kepada mereka.

Firman-Ny ^,'oFj'# ggil, #, f$6 " Dan Kami

coba merelra dengan (nitana) yang baik-baik dan (bencana) yang

buruk-burul6 agar mereka trembati (lnpodo kebenaran)." Ia berkata
,.Kami uji mereka dengan kesenangan hidup, kerendahan dgnia, dan

keluasan rezeki.Itulah berbagai kebaikan yang disebutkan Allah."

Sedangkan makna lafazh gqlt adalah kesulitan hidup,

kesengsaraan, musibah, dan bersandar kepada harta benda 5;;i #

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1605) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (3D79).
Mujahid dalam tafsirnya (1D48) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1605).

951
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"Agar mereka kembali (repada kcberuran)," yaitu kembali patutr dan

taat kepada Tuhan mereka. Bertobat kepada-Nya dari segala

maksiat.

{t{to

.6',\jf t:{^,i;; i"fr $fi W 3L b fi 'e 1ii'
|* # *t- 11t'g',i, 3; d oD 6'ii3 |']ft

',;-s t 3rlrr'ii..Y W|{t'€rt I fi {* 1} ;;-7 6 vt531
'oj$56"tfio,;$."#

nww arisd T aurat, y a{rg mengorlrtil rw'tt furtdf, &nit y arJg

reidah ini, iltrrDr,rlotrr'-'Kolni oll(m diW ampun'. Dan
l<clak iilcn dfianskepadn nselalwttbendo dur.ifl sebanyak

iat (pia), nirrccya mrl":el<a al<;;rtt nengartilrrya (iusa).

Bul<ml<ah P erianiiur T ourat ildah dirrlrtil dari mrr:el<a,

yaitufuhwanrl.:ekaddak al<frrJ terhadap Nlnh
}c:olrrli ymrgbenar, padahal nrrl.:ellc tclah nenpeloiari opa

yorrlg tssebut di dalannya? Dorl<am4mg al+hiror fuilebih
boginrzreLoyorrrgbqtakwo-lvlal<rapnlcrrhl<mw*lorlirrrt

ddaknenguti?'
(Qs. Al A'taaf [7]: 169)

Tdrwil fimen Allrh: 3;L\-6Sw 3Lb.fi',u:ili
lfi ::$ # t!. ob 6'it{'b}fi.1'Jvf r,s, 6i tti*" ttotangw
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sesudah mereka generasi lyang iahatJ yang mewarisi Taurat, yang

mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berhata, "Kami

akan diberi ampun " Dan kelak iika datang kepada mereka harta

benda dunia sebanyak itu lpulal, niscaya mcreka akan

mengambilnya liugal)

Abu Ja'far berkata: Allah berfimraq 'Mereka adalatr kaum

yang telatr disebutkan Allah tentang sifat-sifat merek4 kemudian

datang suatu kaum yang jahat setelatr mereka. Setelah mereka ada kaum

pengganti yang jatrat. I*rfazh O'w ,it 'pengganti yang baik' dan ,ii"
,f- p"rrgganti yang jatrat'. Untuk menunjuk&an pujian dengan huruf

lam berharakat fathah, sedangkan untuk menunjtrkkan celaan dengan

huruf lam berltarak,at sulatn Terkadang berharakat fathah pada celaan

dan berharakat suhn pada pujian. Contoh humf lambetlarukat sulatn

dalam rurgkapan pujian adalah ucapan Hassan,

g,i l' :v'q.6"r\ .
uat'$t Jt\r i;at a

" Kami adalah kaH pertama kepadamu, dan pengganti Hta

pengifut pada generasi pertama dalam taat kcpado Allah."e5i

Menunrtkq jika kata tersebut ditnjukan rmtuk penge'tian jelek,

maka itu berarti diambil dari lafazh ,#t'Jbyang malara aslinya adalatr

susu yang menjadi asam karena terlalu lama dibiarkan, sehingga

menjadi rusak. Seakan-akan manusia yang rusak disamakan dengan itu.

Mungkin juga berasal dari kata t'yt f .iil bau mulut orang yang

berpuasa ketika batrnya telau berubah. Huruf lam berlwak'at suhm

e53 Syair ini terdapat dalam Diwan Hassan bin Tsabit Al Anshari (hal. 267). Juga

disebutkan daiam Lisan Al 'Arab dalam pembahasan kata lhalaf Qll239).
Maksud khalf dalarn syair ini adalah para pengganti yang mengikuti orang-

orang sebelumnya dalam hal ketaatan kepada Allah. Juga disebutkan dalam

Tafsir Al Qurthubi (7l3ll).
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untuk menunjukkan celaan, sebagaimana ungkapan syair Labid berikut

ini:

7)'\rY*A4' '-l,fs1'.; I atli :.:it;sf:. V.v -e-. -

'Orang-orang baik telah pergi.

Sementoa aht tetap bersama ororyjahat,

seperti htlit unta yang tak bergtma'-'o51

Ada yang berpendapat batrwa pengganti yang disebtrtkan Allatt

dalam ayat tersebut adalatr orang-orang yang menggantikan sebelum

mereka, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka yang berpendapat seperti

itu adalah:

15362. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najilu dari Mujahid,

tentang firman AllalL g bfi Iryffr "Maka datanglah

sesudoh mereka generasi (yong jdtat)," bahwa mereka adalah,

orang{mng Nasrani.ess

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menwutku dalam

masalah ini adalalU Allah menyebutkan bahwa setelah kaum yang sifat-

sifatnya disebutkan dalam ayat-ayat ini, akan ada pengganti yang jahat

dan hina Akan tetapi Allah tidak menyebutkan dalam kitabNya bahwa

mereka adalah orang-orang Nasrani. Kisah mereka bersama oftrxg-

Bait syair ini disebutkan dalam Diwan Labid, dikutip dari kumpulan syair
panjang. Dalam syair itu disebutkan perubahan manusia dan masa. Ia bercerita
tentang berbagai penganrtr yang telah ia wujudkan pada masa yang lalu. Ini
adalah riwayat Ath-Thusi dari para gurunya. Liftat Diwan Labid (hal. 34).

Disebutkan pula dalam Tafsir Al Qurthubi (71310).

Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (511607), Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani
Al Qtr'm Ql98), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3D81).
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orang Yahudi mirip dengan kisah mereka bersama orang-orang

Nasrani. Kisah sebelumnya adalah tentang bani Israil, demikian juga

dengan kisah setelatrnya. Kisah antara keduanya lebih mirip, apalagi

tidak ada ayat yang menjadi dalil untuk mengalihkan berita tentang

mereka kepada umat lain. Juga tidak ada dalil yang menyatakan batrwa

pendapat seperti itu sah dan benar.

Oleh sebab itu, takwil ayat ini adalah, setelah mereka,ada kaum

pengganti yang jahat, mereka mewarisi kitab Allah, mereka

mengajarkannya akan tetapi tidak mengamalkannya, mereka berbuat

hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat, mereka melakukan

penipuan terhadap hukum Allah, dan mereka mengarnbil sogokan dan

suap demi harta benda dunia yang hina. Jika mereka melakukan itu

maka mereka berkata, *Allah akan mengampuni dosa kita." Keinginan

batil terhadap Allah, sebagaimana firman-Nya, 'bj!3- t#. "J!-;t

,g # 3!-;-"i4j t33 .y,W. ii x b (s'rl{ "i i&i!tr'
6#3-E in b;t g-g g{K *Malca kecelakaan yang besarlah bagi

orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu

dilratalrannya, 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh

lreuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kccelalaan yang

besarlah bagi mereka, akibat apa yang dinlis oleh tangan merelca

sendiri, dan kccelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang

merelra kcrjalan." (Qs.Al Baqaratr l2l:79)

Firman Allah, 

"rifr 
xE y; ty- a$ "Dan kelak jika datang

lrepada mereka hqta benda dunio sebanyak rtu (pula), niscaya mereka

akan mengambilnya (iuga)." Dia berkata, "Jika setelatr itu, dosa haram

seperti itu datang lagr kepada mereka, maka mereka tetap

mengambilnya dan menganggapnya halal. Mereka tidak menolaknya.

Allah memberitahtrkan batrwa mereka adalatt orang-orang yang terus-

menerus melakukan dosa. Merekabukanlah orang-orang yang bertobat.
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Ada ahli tal$il yang berpendapat seperti ini, meskipm dengan

redaksi yang berbeda-Ma. Di antara mereka adalah:

15363. Ahmad bin Al Mqdam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allab la{^ ,f;'bt:il-
|;fr;:if1# t\ bb g'j{" l,};$ {{}it"r*g mengambit

hota benda dunia yang rendah ini, dan berkata, 'I{omi akan

diberi amlrun'. Dan kelak jika datang kcpada mereko hota
benda &nia sebarynk itu (Wla), niscaya mereko akon

mengombilnya (iuga)," ia berkata, "Mereka melakukan dos4

ke,mudian me,mohon amplm kepada Allah. Jika dosa itu datang

lagi maka mereka tetap mengambilttyu."tu

153il. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratunan mehceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair,

tentang ayat, liltl- ii, Y; rt\ oV "Dan kelak iika datang

kepada mereka hqta benda &mia sebotryak in (ptla),

niscaya mereka akan mengambilnya fuga)," ia berkata,

"Maknanya adalah, dosa-dosa yang datang kepada mereka

tetap mereka ambil.'e57

15365. Ibnu Waki' me,nceritakan kepada kami, ia bed@ta: Jarir

menceritakan kepada l<ami dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair,

teNilang firman Allalr 6'j#ilf;.6'Si( fii g;';';IL\-"Yans

mengambil hota benda dunio yang rendah ini, dqr berkata,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1608), As-Strtyuthi dalam Ad-Dan Al
Mantsttr (315il), dinukil dari Sa'id bin Manshtr, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu
Hatim, Abu Asy-Syaikh, s€rta Al Baihaqi dalarn A,sySyt'ab,
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1607).
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'Kami akan diberi ampun'," ia berkata, "Mereka melakukan

perbuatan dosa. ',rilt :ig F; A\ oD 'Dan l@lak iika datang

kepada mereka larta benda dunia sebanyak itu (ptla),

niscaya merela akan mengatnbilnya (iuga)'. Jika dosa lain

datang kepada mereka maka mereka tetap melakukannya."ess

15366. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

me,nceritakan kepadaku dari Suffan, dari Manshur, dari Sa'id

bin Jubair, tentang firman Allah, .6'rtyf r'if 6f 'otaA\-"Yang

mengambil hwta bendo &tnia yang rendah ini," ia berkata

"Dosa-dosa ItLl- Xtl Y; try- ;s$ 'Dan kelak jika datang

lrepada mereka hqta bendo dunia sebanyak itu (Wla),

niscaya mereka akan mengambilnya (iuga)'. Yiatu dosa-

dosa."959

15367. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najilu dari Mujahid,

tentang aya! ,6'Sf r'if g; |ttfr'- "Yang mengambil lurta
benda dunia yang rendah ini," ia berkate "Sesuatu yang

ditunjukkan kepada mereka dari perkara duriq apakah halal

atau haram? Jika mereka menginginkanny4 maka mereka

mengambilnya Kemudian mereka memohon ampuum Allah.

Jikaesokhari merekamendapati hal yaog samq makamereka

tetap mengambihyu."u'

15368. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

e5t Lihat atsr sebelurnnya.

"' Ibno Abu Hatim dalam tafsirnya (511607 dan 1608), dalam dua alsa terpisah.m lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1607).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatri4 makna yang sama.

Hanya saj4 ia berkata, *Mereka menginginkan ampunan

All31r."9ot

15369. At Harits menceritakan kepada l<arni, ia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kanri dari Mujatrid, tentang firman

Allalt 6'iyf 136 J:; ';tt:i.Y,- "yang mengambil huta berda

dunia yang rendah ini," iaberkata, "Segala perkara dunia yang

mereka lihat, maka mereka mengambilnya, tidak peduli, halal

atau traram, kemudian menginginkan ampunan Allah. 'J]:^)

6 'j!; 'Dan berkata, "I{nn i akm diberi am1nn".'

Makzudnya, jika menemukan kesempatan yang sama, maka

mereka akan mengambilnya."es2

15370. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada lemi, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada l<arni dari QatadalL tentang firman Allah,

3L b# 'v ,.1i3 "Maka datanglah sesudah mereka

generasi (yang jahat), " batlwa maksudnya adalalL *Terdapat

pengganti yang jahat, mereka mewarisi kitab Altah setelah

para nabi dan rasul mereka Allah mewariskan dan

menjanjikannya kepada mereka" Allah berfirman dalam ayat

tai\ 6';iri$-+53i W6',j3f' VtS 3i'e$ :r.lit
"Maka datanglah sesudah mereka, pnggafii (yang jelek)

yang menyia-nyiakan slulat don mempertwutkfr, lwna
nofsuryn, maka mereka kclak akot menemui kcsesatan " (Qs.

Maryam tlgl: s9). 6'ji?llff.r,6'Jf-f r'ii {;,t:,;Y- "Yang

Ibid.
Ibmu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1608).

96t

x2



TafttuAl/l;Iitui

mengambit lwto benda &tnia yang rendah ini, dan berkata,

'Kami akan diberi antpun'." Mereka mengtrarapkan ampgoan

dari Allatr sebagai sebuatr angan-angan dan keingin ^- i1,.!;tb
ru. tr "Dan kclak iika datang keWdo mereka hota benda

&tnia seba4nh iu (ptla)," mereka lalai dan tidak melarang

' orang lain berbuat dosa. Setiap kali mereka melihat suanl

ped6a duniq malca mer€ka mcmakmnya dan tidak

mernpedulikan apakah itu halal atau hran.s

15371. Mtrhammad bin Abdul A'la meocedtal@n k€pada kami, ia

berkata: Muharunad bin Tsaw menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadalu tentang ay4 .6'5:iI r'ii fi; ';t:fr'-

"Yang mengmrbil hrta benda dwia yang rendah ini," bahwa

mereka menganrbilnya, baik halal maupun haram' :i'. Y;
i;if, "fur, kclak iika datang kcryda mereka harta benda

dunia sebarqnk itu furula)." Jika datang kepada mereka sesuatu

yang halal atau yang haram, mereka pasti te{aP

mengambilnya.ffi

15372. Mutranrmad bin Al Husein menceritakan kepadalcu" ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berlcata: Asbath menceritakan k€pada l(ami d8i As.Suddi,

tentang firman Allah, & bfilr Sii "Mal@ daorylatt

sesuddt merelca generasi (yangiahot),'hingga ay* V'Vi{t
ti"Padohal mereka telah menpelajoi aPa W,g tersebut di

dalowtya,' Bad Israil tidak mengEnglot haldm kesuali bakim

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (5/1607) hinggp samPai pada lafazl lt)\*tt
Ibnu Katsir menyebu&an selengkapnya dalam taftirnya (61430) sirta As'

Suyrthi dalam,li-Dwr Al Mantsw (315il), dinr*il dari Abd bin Humai4 lbnu

Abu Hatim, dan Abu Asy-syaikh dari Qatadah.
AMurrazzaq dalam tafsirnya (U95).
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yang mau melakukan suap dalam masalatl hukum' Para

pemuka mereka berkumpul, kemudian berjanji gntgk tidak

melalorkan itu dan tidak akan melakukan suap. Kemudian ada

salatr seorang di antara mereka yang menerima suap, maka

dikatakan kepadanya" "Mengapa engkau melalarkan itu dalam

' masalah hukum?" Ia menjawab, "Aku akan diampuni." Orang-

orang bani Israil pun menikamnya, dan ketika ia mati atau

jabatannya dicopot, posisinya digantikan oleh salatr seorang

dari mereka yang menikamnya, namun nantinya ia akan

melal:ukan hal yang sama (menerima suap). Jika ada orang

lain yang menawarkan dunia maka mereka mengarnbilnya.

Bagian aari 6'ly( r':6 g; 
"d"\il 

harta benda dunia yang

rendatr.%5

15373. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadalq ia berkata:

Bapaklnr menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrf ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapatcnya, dari Ibnu Abbas, te'lrtang firman

Al,lalL 6fif rii g;';"r-Y.6$1w 3f A$vsfr
6 'i1{ i$b "Maka datanglah sesudah mereka generasi

(yutg ialat) Wry mewarisi Torrat, y(mg mengombil horta

benda dtmia yang rendah ini, dan berkata, 'I(otfti aknr diberi

@n1nfri'," bahwa mereka mengambil rya yang ad4'

meninggalkan perkara halal dan haram semau merek4 dan

mereka berkatq "I(ami akan diampuni."ffi

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil Q1563) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6t43r).
As.suyuthi dalam Ad-hrr Al Mantsw (31 593).
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15374. Yrmus menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepada lorni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, .6'Jff 136 g; Sr]f,t"yang mengambil

harta benda dunia yang rendah ini," maksudnya adalah,

kitab yang mereka tulis, dan mereka berkata, 6 'j# "Kqni
qfur, diompuni." Kami tidak mempersetcunrkan Allatl
dengan apa pun. lfi.It r 3# C3- oy " Dan kclak jika datang

keWda mereka hota benda dunia sebanyak in (ptla),

niscaya mereka akan mengambilnya (iuga)" Jika orang

bersalah datang kepada mereka membawa SEp, maka

mereka mengeluarkan kitab Allah kemudian menetapkan

hukum dengan suap dan sogok. Jika orang yang ztralim

datang kepada mereka membawa SMp, maka mereka

mengeluarkan krtab Al Matmot; kitab yang mereka tulis
sendiri, kemudian menetapkan hukun berdasarkan Al
Matsnad dengan suap. Padahal mereka termasuk orang

yang layak dijatuhi htrkuman dan orang yang ztralim

menunrt Taurat. Allah berfirmaru { o1 ,gt3t ',* # :E:3j1

*. t1 Wi{t ifii I i'l & $ji- *nu*anran Perjanjian

Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak

alran mengatokan terhadap Allah kcanli yang beno,
padalwl mereka telah mempelajri qW yang tersebut di
fulawrya?"%?

15375. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepadakami dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair,

tentang firman Altah, i"!l\- lrf,i, W 3L A$U;E1
6"$f r':f $j, "uata datangtah sesudah mireka generasi

$? Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1603).
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(yanS jatwt) yang mewarisi Tatna\ yang mengambil horta

benfu dwia yang rendah ini," mereka adalah orang-orang

yang melak*kan dosa. ',rft fir, Y; C\ ob 6 ir{'$F.t
"Dan berkata, 'Kami akan diberi amprun'. Dan kelak jika

datang kcpada mereka harto benda dunia sebany&itu (pula),

, niscaya mereka akan mengambilnya (iuga)-" Jika datang dosa

yang lairu mereka akan tetap melakukannyas8

Talrwil fiman Attah: I S rF \j;i-* ;tr,rKirt'6' ;t # i:i-it'
l,jr? t31i;ii-<r-fi'E 'i?-tt J1tr"x-u V;;''6'ii ou*onn*

perjanjbn Taurat sudah dian bil dari mereka, yaitu bahwa mcreha

tidak ahan nengdakan terhadap Altah lcecuati yortg benar, padahal

ncrefu tclah nempelaiari apa yang terxebut di fulannya? Dan

honpwg ahhiro, ita lebih bagi nureha yong bertohwo Maho owhah

hona sekalian tidoh nungerti?)

Abu Je'fer berkete: Allah berfirman, "Bukmlah perjanjian

Tarrat telatr diasrbil dari orang-orang yang menerima srap dalam

melilrtuskatr perkara itu? Jika mereka ditegur atas perbuatan mereka

itu, dikatakan perjanjian Tagrat kepada merek4 mereka manjawab,

'Perbuatan yang lrami lalnil<3ll ini akan diampuni'. Padahal, Allah telah

membuat perjqiian kepada bani Israil agar melaksanakm hulctm

Taurat Allah berfirman kepada mereka yang telah disebutkan kisahnya

dalam ayat ini, teguran terhadap orang-orang yang melanggu perintah-

Nya dan membatalkan perjanjian dengan-Ny4 Bukmlah Allah telatt

mengambil perjanjian dari mereka? |fir\fiif $i'- ; 'Yaitu balrua

mereka fidak okan mengotafton terlwdap Allah kcanli yang benar',

s Telah disebutkan talifuih'nYa
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agar tidak mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, tidak

menambahkan sesuatu kecuali yang diturunkan Allah kepada Nabi

Musa dalam Taurat, dan tidak mendustakan Allah?"

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15376. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allall lili|$;;-i 65X'9, #fi$|'6i "Bukankah Perjanjian Tmtrat sudah diambit dari

merelca, yaitu balrwa mereka tidak akan mengatakon terladap

Allah kecuali yang benar," mereka mengatakan batrwa Allatl

pasti mengampuni dosa merek4 padahal mereka tertrs

melakukan perbuatan dosa dan tidak mau bertobat.e6e

Adapun kalimat *V W;"Mereka telah mempelaiari apa

yang tersebut di dalamrqn," ma'thuf (mengikuti) kalimat f,
6,1 "Yang mewarisi Taurat." Maknanya adalalt setelatr

mereka ada generasi pengganti yang jahat, yang mewarisi

Taurat dan mempelajarinya. Maksud kalimat *i 11 W{t
"Mereka telah mempelajmi aW yang tersebut di dalmnnya,"

adatalL membacanya. Mereka mewarisi Taurat mengetahui

isinya, dan merrpelajarinya, tetapi mereka menyia-nyiakannya

dan tidak melaksanakan isinya. Srmgguh, mereka telah

melanggar perjanjian dengan Allah. Pendapat seperti ini sama

seperti yang ada dalam riwayat berikut ini:

se As-Suyrthi dalan Ad-hrr At Mantsur (31564), dinukil dari Abu Asy-Syail<h,

dari Ibnu Abbas.
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15377. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mernberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allall *.YW1{t"Mereka telah mempelajari

aW yang tersebut di dalamnya," ia berkata "Mereka

me,ngaatrui isi Taurat dan mengajarkannya"

Dia lalu menrbacakan ayat" Srltii ;!gc" AgfiSASigq
"I(frena kontu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan

kotnu tetap mempelajarinya." (Qs. Aali 'Imraan l3j:79)n0

Abu Ja, far berkata : Finnan A[ah,'ofr_ O_ii'i.';j;-fli 36lG

"Dan kannlrung affiird itu lebih bagi mereka yang bertahwa" Dia
Uernrman, "Apa yang ada di akhimt kelalq yaitu semua yang dijanjikan

di sisi AUah unttrk orang-orang yang melaksanakan apa yang telah ia

turunkan dalarn kitab-Nya, orang-orang yang menjaga batasan-

batasannya, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan

takut kepada htrkuman Allah. Mereka senantiasa merasia diawasi Allah
dalam melaksanakan perintah dan larangan-Nya. Menaati semua itu

dalam unsan dunia mereka."

'ojr; {;1"Uofo apakah kamu sekalian tidak mengerti?" Dia
berkat4 'Apakah orang-orang yang mengambil harta berda dunia

dalam memuhrskan perkara itu tidak mau berpikir? Mereka justru

b€rkata, "Kami akan diampuni." Sesungguhnya apa yang ada di sisi

Allah di alfiirat kelak bagi orang-orang yang bertalnua dan yang

bersikap adil di antara manusia dalam menetapkan huhm di antara

mereka, pasti lebih baik daripada harta berda dtmia yang sedikit, yang

diperoleh dengan cara melanggar perintah Allah dan memutuskan

keputtsan di antara manusia dengan sifat jahat.

m Al Quthubi dalam tafsinrya Ql3l2).
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A u$ { uL"#si i;6i #-Jt 3K #-'u$tt

@arii
"Dan orarJg.ordr.g yarrgberpegang teg.th dengan N Kitab

(Tauru) sqta mendirilcan sh.alat, (al<;lrrJ diberi pahala)
l<m ena sesungguttny a Karl,i" fidak muryia. nyial<fr rr p alwla

oraflg. orctug y arlg mengadal<mt pubail<mt."

(Qr. Al A'raaf [7]: 170)

rakwir firman Arrah: { 6yiltAii;(V #\ 3Kg-'ctiti;
@ agFn A;.$<o"" ororg-iorg yang berpegang teguh dengan

Al Kitab [TauratJ serta tgendirikan shalat, fahan diberi pahalaJ
harena sesungguhnya Kart fidak menyia-nyiahan pahala orang-
orang yang mcngadahan perbaihan)

Abu Ja'far berkata: Ahli qira'at berbeda pendapat dalam

membaca ayat ini.

Sebagian membaca ,,#-dengan takhfif pada hunrf mim dan
berharakat suhtn. Berasal dad lafazh'#-',!-JlI.

Ahli qira'at laiwrya membacanya 3tK$-dengan huruf zin
berharakat fathah dalntasydidpada htnrf .qyin. Berasal dari lafadr. |!3
t.r, ., 971gr-4.

nt Ibnu Katsir, Nafi, Hamzah,;{l,Kisa'i, Ashim menurut riwayat Hafsh, Abu Amr,
dan lainnya membaca" O:tSL;i. dengan huruf zriz berharakat fathah dan
tasydidpadahuruf sin.
Umar bin Al Kha(hthab, Abu Al Aliyah, dan Ashim menurut riwayat Abu Bakar
membacanya, 

'ot i"ng* n*ii iii berharakat sukun dan talhfif p,;,a
huruf ziz. L*6t,,ql Muharrar Al lYajiz Q1473).
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Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr orang-orang yang
melaksanakan isi Taurat, melaksanakan shalat sesuai dengan batasan-
batasannya, dan tidak menyia-nyiakan waktunya. igrgfr A|a* ey

"sesungguhnya lfumi tidak menyia-nyiakan palwla orang-orang yong
mengadakan perbaikan" Allah berfirmaru "siapa saja yang melakukan
itu dari para malfiluk-Kq maka Aku tidak akan menyia-nyiakan
balasan patrala kebaikannya." Pendapat seperti ini diriwayatkan oleh:

15378- Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
memberitakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentans firman A[ab y!fj! CSg_ irji; ,Dan orong-
orcmg yn g berpegang tegh dengan Al Kttab (Totrat),,, ia
berkate "Kitab Allah yang dibawa oleh Nabi Musa
(Taurat).'ez

15379. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
" menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
.' kepadaktr dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata tentang

firman AllalL r!tJ! CS*-irjtS ,,Dan oranserans wns
berpegang teguh dengan Al Kitab (Tawat),,, bahwa
malsudnya adalah dari orang-orang yahudi dan Nasrani yang
berpegang tesuh dengan Al Kitab iggii A b$ f 6t
"Seswtgguhrgn lbni tidok menyia-nyi,akon pohala or(mg-
ororg yarrg mengadokon perbaikan " e 7 3

c{tc

Ibnu Abu Hatim dalam taftimya (5/1609).
rI$"ni9 aahr:h&irnya (1249),Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (s/1609), dan
AI Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil et564).

m
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-6 t L ;r.wb :i|r:gr"ib,rv'&'; $:# * r{,

6fin'fu1 5;.Y tt!'ft ;h #t,
"Dan (insdrlah) , llrztika Karrti menganglat Ll.fuit l<e atas

mqel<a sealrart alcmtbukit iat naungan *war. dmt. mqela
yakinbahwabukit itrl al<f,rl iaath mcnimpa mqelca (Akfln

Kami klcrtat<frn lnp ada mq el<a),' P e ganglah dengm tc'guh aD a

yang tclah Kaniberil<anl<epadmw, serta ingatlah selalu

(amatt<fi1tah) dpd yang tersebut di dalmrvtya supoyal<f,rntl

, meniadi orartg'otdrlg yaflgbettnkwa'."

(Qt. AI A'raaf Ulz LTL\

Tat'rwil linman Allah: W:i;\W":fb ':1V i5';'{:#ffiif)
6;fr 'fSgYqSirri$,fi,-:r;Yl:li;n{oo"[ingattahJ,hetika

Kami mengangkal bukit he atas rnereka seakan-akan bukit itu

naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu ahan iatuh
menimpa mcreko [Akan Kami katakan kepada merekaJ, "Peganglah

dengan teguh apa yang telah Kami herihan kepadamu, seila ingatlah

selalu [amalkanlahJ apa yang tersebut di dalamnya supaya kama

menj adi orang4rang yang bertalcwa" )
Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepadaNabi Muhammad

SAW, *Ingatlalr" wahai Muhammad, ketika bukit itu Kami cabut dan

Kami angkat di atas bani Israil, seakan-akan bukit itu bayangan awan,

lalu Kami katakan kepada mereka, 'Berpegang-tegUhlah karnu dengan

kuat terhadap kewajiban yang Kami wajibkan kepadamu, serta hukum-

hukurn yang kami wajibkan kepadamu dalam kitab Kami. Terimalah itu

dan lalsanakanlah dengan sungguh-sungguh tanpa kekurangan'."

€l
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Firman AllalL )).Y VS"tYt "serta ingatlatt selalu (amalkanlah)
aw yang tersebut di dalamnya," maksudnya, laksanakanlatr perjanjian-
perjanjian yang telatr Kami ambil dari kamu dan telah tertulis dalam
kitab Kami. 'rfii fiIX "supoyo kamu menjadi or(mg-orang yang
bertakwa." Agar karnu bertakwa kepada Tuhanrru dan takut kepada
hukuman-Nya karcna tidak melaksanakan itu jika karnu mengingat
perjanjian-perjarfiian yang telah diambil dari kamu.

Altli tal<r ril yang berpendapat seperti ini adalah:

15380. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadakra ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkaa: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
AllalL 'ii, ,tV #;r Jg gn i$ , oatr (ingattah), kctika Kami
mengangkat bukit kc atas mereka seakan-akan bukit itu
namg(m outa4" bahwa Nabi Musa berkata kepada mereka,

'' "faksanakanlah apa yang telah alflr ajarkan kepadamu dengan

tegas, dan laksanakanlah isi kitab Taurat. Jika itu tidak kamu
lakukan maka bukit ini akan jatuh dan mernbinasakanmu.,'

Mereka menjawab, "Kami akan melaksanakan apa yang

diperintahkan Allah kepada kauri dengan teguh.,, Akan tetapi

setelah itu mereka melangganryaeTa

15381. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada lemi, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Atlab 'dl ,:lV i#3 J# 6n ig "oot (ingattah),

l@tika Kmi mengangkot bukit kc atas mereka seakan-akon

" rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511612), sebagian dari atsar ini, yaitu sampoi
padaucapanNabi Musa.
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bukit rtu naungan owan." &il. 'rrfJi'iti(itli: *Dan telah

Kami anglmt ke atas (lcepala) mereka bukit Thursina untuk

(menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 154). Allah kemudian berfirman, Vbf-
ih #tr "Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami

berikan kepadamu." Jika tidak maka Aku akan

merf atuhkannya kepadamu. 
e7 5

15382. Ishaq bin Syahin menceritakan kepadakq ia berkata:

Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Daud bin

Amir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku adalah makhluk

Allah yang paling tatru penyebab sujudnya orang-orang

Yahudi dengan sebagian wajah mereka. Ketika bukti diangkat

di atas merek4 mereka pun bersujud. Mereka menoleh ke

bukit tersebut karena takut ditimpa bukit itu. Sujud itu
diridhai oleh Allah, mereka pun menjadikannya sebagai

tradisi."e75

15383. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari Ibnu Abbas,

kisatr yang sama.

15384. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auah, -6lrai 
fu,&b:$f::Vr":;iv ,:i3 '#; '# Gs i{:

ih #t, "Dii lng"ttah), tretika Kami mengangkat bukit

e7s Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1650).
e76 lbid.,5/l6tl.
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ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan dan

mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka.

(Dan Kami katakan kepada merelm), 'Peganglah dengan

teguh apa yang telah Kami berilan kepadamu'." Artinya,
peganglah dengan teguh. Firman Allah, 'Kfi *.li Wi6
{:ii "Serta ingatlah selalu (amatkanlah) apa yang tersebut

di dalomnya supaya lcamu menjadi orang-orang yang

bertalcwa," maksudnya adalatr, kamu harus beriman kepada

Taurat dan menerimanya, atau bukit itu akan ditimpakan

kepadamu.eTT

15385. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata,

tentang ayat, Sg gn i$ "Dan (ingatlah), l@til@ Kami

mengangkat buHt," ia berkat4 "Sebagaimana engkau

memotong mentega."

Ibnu Juraij berkata, "Mereka tidak mau menerima dan

beriman kepada Taurat."

Firman Allah, ih #r, U b:i "Peganglah dengan teguh

apa yang teloh Kami berikan kepadamu," maksudnya adalatr,

kamu pasti akan beriman dan menerima Taurat, atau bukit itu
akan ditimpakan kepadarnu.eTs

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1612), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (31596), dinukil dari Abd bin Humaid, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-
Syaikh dari Qatadatr.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511612') dan Ibnu Al Jauzi dalun Zad Al
Masir (31283).
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15386. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar bin Abdullah, ia berkatq "Ini adalah

kitab Allah. Apakah kamu akan menerima apa yang

terkandwrg di dalamnya? Di dalamnya terdapat penjelasan

terhadap apa yang dihalalkan bagimu dan apa yang

diharamkan kepadamu, apa yang diperintahkan dan apa yang

dilarang kepadamu." Mereka berkat4 "Bagikanlah apa yang

terkandung di dalamnya kepada kami. Jika kewajiban-

kewajibannya mudah dan batasannya ringan, maka kami mau

menerimanya." Nabi Musa berkata "Terimalah apa yang

terkandung di dalamnya." Mereka menjawab, "Tidak, hingga

kami mengetatrui apa isinya, bagaimana hukum-hukum dan

kewajibannya."

Mereka terus mendatangl Nabi Musa berulang kali. Allah lalu

mewahyukan kepada bukit, rnaka bukit itu prm tercabut dan

terangkat ke langit hingga berada di 
-intata 

kepall mereka

dengan langit. Nabi Musa lalu berkata kepada merekq

"Apakah kamu tidak melihat apa yang dikatakan Tuhanku?

'Jika kamu tidak menerima isi Taurat maka Aku akan

melemparkan bukit ini kePadamu'."

Al Hasan Al Bashri menceritakan kepadaku, ia berkata "Ketika

mereka melihat ke bukit rtq setiap orang bersujud dengan alis mata

sebelatr kiri, sementara mata kanan mereka melihat ke bukit, karena

takut bukit itu jatuh menimpa mereka. Oleh sebab itu, setiap orang

Yatrudi bersujud dengan alis mata sebelah kiri. Mereka berkata 'Sujud

seperti initah yang dapat mengangkat hukuman dari kami'."
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Abu Bakar berkatao "Ketika luh-luh Taurat inr dibagikan, di

dalamnya terdapat kitab Allatr yang ditulis dengan tangan-Nya. Semua

bukit, pohon, dan batu yang ada di atas bumi ini bergoncang. Saat ini,

setiap orang Yatrudi yang ada di atas muka bumi ini, baik yang masih

kecil maupun yang telatr dewas4 jika dibacakan Tawat kepadany4

maka mereka akan bergoyang sarnbil menggeleng-gelengkan

kepala."979

Abu Ja'far berkata: Para pakar batrasa Arab berbeda pendapat

tentang makna firman Allall (''-ii"Kami mengangkat." Sebagian pakar

batrasa Arab kota Bashrah berpendapat bahwa makna lafazhVii aAahtr,

"Kami angkat." Dalil mereka adalatr ucapan Al Ajjaj beriktrt ini:

w, t''tii';;i

" Ia mencab* koyu pasak unta yang lemah"%o

Makna tcatimat ini adatah mengangkatnya dari pundaknya

Dalam ungkapan lain,

"Merelra mencabut impian kami yang berat."98r

>9u!r 6)Ll r;6,t

9'n

9E0
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (6/432), dinukil dari Sunaid dalam tafsirnya.
Syair ini adalah potongan bait syair Al Aiiaj,

,EEJlrt *,t fr sT:?u\;,,.o$-ltl)
"Gerakawqta mengusir lalat hijau.

Menggeraklran lada tungganganht dan unta yang lemah."
Lthat Diwan Al Ajjaj (hd. 84). Disebutkan pula dalam Majaz Al Qur'ankarya
Abu Ubaidah (11232).

Syair ini disebutkan dalam Diwan Ru'bah dan Majaz Al Qur'an karya Abu
Ubaidah (l/232), serta Lisan Al 'Arab pada pembatrasan kata p (614337).

981
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Terdapat riwayat lain dari penyair yang mengucapkan syair ini,
batrwa asal kata,;ftiaan lipiadalah segala sesuatu yang tercabut dari

tempat asalnya, kemudian dilemparkan, dalam ungkapan. ril t ig. Ot"t
sebab ifu, wanita yang sering melempar anaknya dengan sesuatu

disebut ipU.

Dalam syair diucapkan:

)sy qrtt i!)L'drt gtt:ti;)tj; t:;;J- I' 
"r;;;mereka tidakbaikknrena ibu mereka

Melahirkan anak untulonu terus -menerus. "982

Pakar lainnya berpendapat batrwa maknanya dalam konteks ini
adalalr, "Kami mengangkatnya." Dalam ungkapan, 'j-Jr, ,i.a$ artinya: Ia

menggerakkanku. Ungkapan, &1 d 6 artinya: Ia tidak dapat

menggerakkan kakinya. Wt:e 'z;t:$t"rf artinya: Hewan tunggangan itu
melawan tuannya hingga membuat tuannya lelatr. Itulatr makna kata

,53i aan 'O:Ai.Latazh rA '6X if;St c.A aftinya: Wanita itu melahirkan

banyak anak.

Sebagian pakar bahasa Arab Kufah berkata, "Makna latazh C{{
j$ adalah, kami gantungkan bukit itu di atas merek4 kemudian Kami

mengangkatrya." Wanita yang banyak anak disebut "Ob"aryt. Makna

lafazh 96,y:'q(dt bi adalah,seseorang mengambit larrtong hrlit,
kemudian menyebarkan isinya.

ooo

Syair ini disebutkan dalam Diwan An-Nabighah Adz-Dzibyani. Lihat Lisan Al
'Arab dalampembahasan kata gfi Lihat Diwan An-Nabighah Adz-Dzibyani Qtal.
6l).
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{" i#;{#;, ry} n i',,L -6)'u.,fr.5 A iV
cy i+rir ;iW -J,r, 4'5.t] 6W{t1 ir;A

in;;Lt1i6 i;uL
"Dart(insulah)rl<etil<fl Tulwrururmengehtmlcm,l<eturrman
mak anak Adf,nr dmi sulbimrr:el<a dfrn Nldhmengar$il

kpsakirrr. terhadap jiw a ns el<a ( su ay a b uf irman),
'Bul<frrrl<ah alil hi Tulwvrnt'? Mer:el<a neniawab,'Behrl

(Englou Tuhmt kvormi), kami menjadi sakri'. (Kani lakulrl;rrl
yclng denril<isn itu) agar diHariKiamatkf,ntu tidak

merryfral<f,n"'Sesnngguhny a l<arri (bani Adani ddf,lah
orcmg- orcmg y drJg Lnsoh terhadap ini Q<eesaan Tuhmr)' ."

(Qr. Al A'raaf lTlz L72l

Talcwil fiman Allah: #j; it* 64i'r( -d'u it, :'J iy
,:* :; €L Gy;:$! t .W Jt 4*'tirj6'fi*t:it 6 it" f#Y,
@ a\f (Dan [ingatlahJ, hetika Tuhanmu mengeluarkan keturunan

anakqnak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesalcsian

terhadap jiwa mereka [seraya berfamanJ, "Bukankah aku it i
Tuhanmu?" Mereka mcnjawab, "Betul [Engkau Tuhan kamiJ, kami
menjadi saksl" [Kami lakukan yang demikian ituJ agar di Hari
Kiamol kanu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami [bani AdamJ

adalah orangorang yang lengah terhadap ini [keesaan TuhanJ.")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada Nabi

Mtrhammad, "Ingatlatr kepada Tuhanmu, watrai Muhammad, ketika Dia

mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi bapak-bapak mereka.
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Kemudian mengikrarkan mereka agar tetap mentauhidkan-Nya. Mereka

memberikan kesaksian satu sama lain, dan mereka mengakui itu."

Makna seperti ini disebutkan dalam beberapa riwayat berikut

ini:

15387. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Husein bin Muhammad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada

kami dari Kultsum bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ?nt i;i
t-ti- ,y. a:F ,ai7s irt k 4, 'a e?b ,,tiJi.'?ti '-1ire 'riu:"Jr

\. :it.bi t'4t" Su. ti6'rns?a'rlt ,iui fi li? i ,rie
t::it:^:tt yi ",aiah mengambil pLrjanjian dari pundak Nabi

Adom di Na'man, -yaitu di Padang Arafah-, maka

lrcluarlah setiap keturunan dari sulbinya. Mereka disebarkan

di depan Nabi Adam seperti debu yang betebaran. Kemudian

Allah berfirman kepadl m9ryk,.*'Bufunlcah Alw ini

Tuhanmu'? Merelra menja'wab, 'Betul (Engkau Tuhan

kamt), kami menjadi sal<si'. -Hingga 
ayat-, 'Karena

perbuatan orang-orang yang sesat dahulu'?" (Qs. Al A'raaf

l7l:173)e83

15388. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Waris menceritakan kepada kami, ia berkata: Kultsum bin

Jubair menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya

kepada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah, 'U, e.5 A tb

#i: )..,.ttt ii i',,( -65 "Dan (ingatlah), ketitra Tuhanmu

e83 Ahmad dalam musnadnya (11272), An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra
(lll9l), Al Hakim dalam Al Mustadrak (1127), At-Tibrizi dalam Misykat Al
Mashabih (21), dan Ibnu Abi Ashim dalam ls-Sznnah (1189).
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mengeluarkan lreturunan anak-anak Adam dari sulbi merel(n."

Ia berkata: Aku menanyakannya kepada Ibnu Abbas, lalu ia

menjawab, "Tuhanmu mengusap punggung Nabi Adam, maka

keluarlah seluruh manusia yang Dia ciptakan hingga Hari

Kiamat, di Na'man ini {ia menunjuk dengan tangannya-,

kemudian Allah mengambil perjanjian dari mereka dan

meminta kesaksian dari diri mereka dengan berfirman, irt
i5. lj6' "F*'(Seraya berfirman), "Bulcankah Aht ini

Tuhanmu"? Mereka meniau'ab, "Betul (Engkau Tuhan

kami)."esa

15389. Ibnu Waki dan Ya'qub menceritakan kepada karni, mereka

berdua berkata: Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Kuttsum bin Jubair menceritakan kepada kami dali

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, iY
"Ft xi,.duy f+\ fi: it r ;,u; r*,, !! !\J*7"'rt;r"'rt l]6 " Oan (ingattah), t@tika Tulanmu mengeluarkan

lrcfurunan anai-artak Adam dari sulbi mereka dan Allah

mengambil kesaksian terhadap iiwa mereka (serrya

berfirman), 'Bukanlah aht ini Tuhanmu'? Mereka meniav'ab,

'Betul (Engtcau Tuhon kamil, Kami meniadi saksi'." la

berkata, "Allah mengusap punggung Adam, lalu keluarlatr

selunrh manusia yang Ia ciptakan hingga Hari Kiamat, di

Na'man di belakang padang Arafah. Kemudian Allalt

mengarnbil perjanjian dari mereka | '{.$6"F$,t3 "1ruoyo

berfirman), 'Bukankoh aht ini Tuhanmu?' Mereka menjawab,

' Betul (Engkau Tulwn kami)'. "

es At-Tirmidzi meriwayatkan dengan maknanya dalam tafsirnya (3002), ia

berkata,'Hadits ini hasan."
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Lafazhhadits ini berdasarkan hadits Ya' qub.ess

15390. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum

berkata dari bapaknya, tentang ayx, liidt ii\];* J\$'tY.
'A* l:ii, #- (t2- Gy^Betut (Engtrau Tuhan kami) Kami

menjadi salai. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di Hari

Kiamat kamu tidak mengatakan, 'sesungguhnya Kami (bani

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan

Tulwn)'."

15391. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin As-

Sa'ib memberitakan kepada kami dari sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Pertama kali Allah menurunkan

Adam adatatr di Dal'ra,e85 bumi lndia. Allah mengusap

punggungny4makakeluarla}rsetiapmanusiayangAllatt
adalah Tuhannya, hingga Hari Kiamat. Kemudian Allah

mengambil perjanjian dari mereka. Firman-Ny", '*&.3'Jib
"lrle"ts.r5l #fi .& i#Y, #i: +fr ,y i"( -,4

'rsti ti; ti €L Cy i:a{t''it-W J\ 4 " D an (in gat t ah),

tetit@ Tulwnmu mengeluarlan keturunan anak-anak Adam

dari sulbi merefta dan Allah mengambil ftesaftsian terhadap

iiwa merekn (seraya berfirman), 'Bukanlcah aht ini

As-suyrthi dalarn Ad-Dun Al Mantsur (3/598), dinukil dari Ibnu Al Mundzir,

dari Ibnu Abbas.
Dahna, dengan huruf dal berbaris fathah dan huruf fra' berbaris suhtn.

biriwaya*ai batrwa di tempat terseLut terdapat istanl lan hamparan. Dari

tanah itulah Allatr menciptai<an Nabi Adam. Daerah ini termasuk kawasan

Tha,if. Ad-Dahn."n*ot bahasa adalah orang gemuk yang perutnya besar.

Mu'j am Al Bul dol (2/444).

985
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Tulwnmu'? Merelra menja,wob, 'Betul (Engkau Tulan kami),

Kami menjadi saksi'. (Kami lahtkan yang demiHan itu) agar

di Hri Kiamat kamu tidak mengatalran, 'Sesungguhnya Kami

(bani Adom) adalah orang-orang yang lengah terhadop ini

(lre e s aan Tulwn)'.' 087

15392. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainah menceritakan kepada kami dari Athq dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Allah menurunkan Nabi

Adam, kemudian Ia mengusap punggungnya, maka keluarlah

semua manusia darinya hingga Hari Kiamat. Kemudian Allah

berfirman,'ti. $6,W U\ " (Sercya berfirman),'Bukanlah

Alat ini Tuhanmu'? Mereka meniawab, 'Betul (Engkau Tuban

lami)." Ia lalu membaca ayat" Dtibui'rl;-4t'u.e'i rAiD

#j: "Dan (ingatlah), l@til(a Tulwnmu mengeluarkan

lreturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka." Sejak itu,
. Qalarn (pena) pun mengering dengan apa yang telah

dituliskan, hingga Hari Kiamat.ess

15393. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Isa menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Habib bin

Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, '{#;, }r.;e u ii( r, , J$ fr ig "Dan

(ingatlah), kettko Tuhanmu mengeluokan kctrrunon anak-

anak Adam dfrri sulbi mereka," bahwa ket'rka Allah

menciptakan Nabi Adam, Dia mengeluarkan keturunannya

dari punggrrngnya seperti debu yang beterbangan, kemudian

As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/598), dinukil dari Ibnu Al Mundzir,
dari Ibnu Abbas.
Ibid.

987
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digenggam dua kali, Dia berkata kepada manusia yang berada

di sebelah kanan, "Masuklah kamu ke dalam surga dengan

selamat." Kemudian Dia berkata kepada kelompok yang lain,

"Masuklah kamu ke dalam nerak4 Aku tidak peduli."e8e

15394. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Al A'masy, dari Habib, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, *Allah mengusap punggung Nabi Adam.

Segala yang baik Dia keluarkan pada bagian kanan, dan segala

yang kotor pada bagian lain."eeo

15395. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami dari Syarilq dari Atha,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Allatl
mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlatr semua

manusia yang Allah adalah Penciptanya hingga Hari

Kiamat."gl

15396. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr bin Abi Qais

menceritakan kepada kami dari Athq dari Sa'id, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, itlni'rl;-6tifr13 Lliy
#j: "Dan (ingattah), tetitu Tuhonmu mengeluarkan

kcturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka," ia berkata

"Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Dia mengusap

punggurynya di Dahna, Dia keluarkan dari punggungnya itu

semua manusia yang Allah adalah Penciptanya hingga Hari

Kiamat. Allah berfirman, it $6 "g/, iJt '(Seraya

Al Baghawi drJram Ma'alim At-Taruil Qll65).
As-Suynthi dalan Ad-Dwr Al Mantsur (3/598).
Ibid

9E9
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berfirman), 'Bulrankah Afu ini Tuhanmu'? Mereka

rnenjawab, "Betul (Engkau Tuhan kamil.' Sejak saat itu
mereka melihat bahwa tulisan yang ditulis Qalam (pena) telah

mengering hingga Hari Kiamat."ee2

15397. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Al Mas'udi, dari Ali bin
Badzimatu dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkat4

"Ketika Allah menciptakan Adarrr, Dia mengambil perjanjian

dengannya. Lalu Dia mengusap punggungnyq maka keluarlah

keturunannya seperti debu yang beterbangan. Allah telah

menulis ajal, rezeki, musibah, dan syahid pada diri mereka.

Itulah firman Allah, ii $6'8!/, Ul '(Seraya berfirman),

'Bukankah Aht ini Tuhanmu'? Mereko menjntab, 'Betul

(Engkou Tulun kami; 'nt
15398. ...berkata: Yazid bin Hanrm menceritakan kepada kami dari Al

- Mas'udi, dari Ali bin Badziman, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, u i'r( -rlj'U. Jt, A 'sy

#i: ,t#"Dan (ingatlah), t@titu Tulunmu mengeluarkan

lreturunan anak-anak Adam dori sulbi merelca," ia berkata,

"Ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengambil perjanjian

dengannya, batrwa Dia adalatr Tuhannya Kemudian Dia
menuliskan ajal dan musibahnya. Lalu Dia mengeluarkan

keturunannya seperti debu yang beterbangan. Lalu Dia
menuliskan ajal, rezeki, dan musibatr mereka."e4

Lihat atsar no. 15027.
As-Suyuthi dalatrAd-Durr Al Mantsur (31602), dinukil dari Abd bin Humaid.
As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (31602), dinukil dari AM bin Humaid,
Ibnu Al Mundzir, dan Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Abbas.
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15399. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Rabi'ah bin Kultsum bin

Jubair, dari bapaknya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, {+j: }r# ,ai',L -d'U ii, A ty
b-fr I* ii;Xt "Dan (ingatlah), kettka Tuhanmu

mengeluarkan kenrunan anak-anak Adam dari sulbi mereka

dan Allah mengambil kpsaksian terhadap jiwa mereka," ia

berkata, *Allah mengusap punggung Nabi Adam. Itu terjadi di

tengatr daerah Na'man, sebuah lembah di pinggir Amfah.

Allah kemudian mengeluarkan keturunannya dari

punggungnya seperti debu yang beterbangan, kemudian Atlatl

mengambil kesaksian terhadap jiwa merek4 U1]6W|A1
\4'(Seraya berfirman), "Bukankah Aht ini Tuhanmu"?

Mereka menimtab, "Betul (EnSkau Tulwn kami), kami

menjadi saksi.'Ds

15400. ...berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Abu Hilal,

dari Abu Jamrah Adh-Dhuba'i, dari Ibnu Abbas, ia berkata"
*Allah mengeluarkan ketururan Adam dari punggungnya

seperti debu yang beterbangan. Saat itu ia berada di dalam

air."996

15401. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku" ia berkata: Dhamrah bin

Rabi'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mas'ud

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, ia berkata, *Anak

laki-laki Adh-Dhahhak bin Muzahin yang baru berusia erutm

hari meninggal dunia. Dia berkat4 'Wahai Jabir, jika engfuu

meletakkan Anaklnr di liang lahadnya maka perlihatkanlah

ees Lrhat atso no. 15025.
t't'6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1613).
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wajalurya dan tepaskanlatr ikatannya, karena Anakku akan

didudukkan dan ditanya'. Aku pun melakukan apa yang ia

perintatrkan. Ketika aku selesai melakukan itu, aku berkata

kepadanya, .Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada

anakmu. Apa yang akan ditanyakan kepada anakmu dan siapa

yang akan bertanya kepadanya?' Ia menjawab, 'Ia akan

ditanya tentang perjanjian yang telah ia akui ketika berada di

sutbi Nabi Adam'. Alar bertanya, 'Watni Abu Al Qasim,

apakah perjanjian yang tetah ia akui ketika berada di sulbi

Adam?' Ia mer{awab, 'Ibnu Abbas menceritakan kepadaku

batrwa Allah mengusap sulbi Adam, maka keluarlah selunrh

manusia yang Allah adalatr Penciptanya hingga Hari Kiamat.

Kemudian Allah menganrbil perjanjian dari mereka agar

menye,mbatr-Nya dan tidak mernperselortukan-Nya dengan

apapun.HariKiamattidakakanterjadihinggaanak.anak
yang telatr dianrbil perjanjiannya saat itu dilahirkan.

Barangsiapa di antara mereka mendapati perjanjian yang lain,

kemudian ia menunaikanny4 maka perjanjian pertama iht

bermanfaat baginya. Barangsiapa mendapati perjanjian yang

lain, tetapi ia tidak menunaikannya, maka perjanjian pertama

itu tidak bermanfaat baginya. Barangsiapa wafat pada waktu

kecil sebelgrn ia mendapati perjanjian yang lai& maka ia wafat

dalam perjanjian pertam4'yaitu dalam keadaan fitah'''ee7

15402. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu wahab memberitakan kepada kami, ia berkata: As-surri

bin Yahya memberitakan kepadaku bahwa A1 Hasan bin Abu

ry As-Suyuthi dalam Ad-hrr Al Mantsur (3t602) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6t43e).
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Al Hasan menceritakan kepada mereka dari Al Aswad bin

Sari, dari bani Sa'ad, ia berkata, ttr{ku berperang bersama

Rasulullatr SAW sebanyak empat peperangan, sekelompok

orang membunuh anak-anak setelah membunuh pasukan

perang. Peristiwa itu lalu sampai kepada Rasulullah, dan

beliau sangat maratr. Beliau berkata, t-t\l'oi1S- Ttgi iS.V

"Mengapa merelca membunuh anak-anak?" Seseorang

menjawab, "Wahai Rasulullatr, bukankah mereka adalah anak-

anak orang musyrik?" Rasulullatr SAW menjawab, itV'ot'ltl d ,a:ji,ljrr ob 'o:nJ \'i-i':e;rJ L4 *elf lf ,:jg j-Jirlttji
W:,;rlt-ilW:sx-u,ri6 qrcl.W c;l e W i'srringgrhryo

yang paling baik di antara kamu adalah anak-anak orang

musyrik Setiap anak yang terlahir, berada dalam kcadaan

fitrah. Mereka terus dalam kcadaan fitrah hingga lidahnya

yang menjelaskannyo. Kedua orangtuanyalah yang

menj adikannya Yahudi atau Nasr ani. "

Al Hasan berkata: Allah berfirman dalam kitab-Nya A tE
'i{;' tt} u i',,( r; 'u &j "Dan (ingatlah), tetit@

Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari

sulbi merelra."$8

15403. Abdtrratrman bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Abi Thayyibatr menceritakan kepada kami

dari Suffan, dari Sa'id, dari Al Ajlah, dari Adh-Dhahtrak dan

Manshur, dari Mujatrid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

't Ahmad dalam musnadnya (4D4), Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat Al Kubra
(7130), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (827), Ad-Darimi dalam As-Sunan (2466),
dan Al Baihaqi dalamAs-Sunan.

,r#tri',(ublt5 A'ty
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#j: "Dan (ingatlah), trctiko Tuhanmu mengeluarkon
keturunan anak-anak Adam dari sulbi merelca.,,

Ia berkata, "Mereka diambil dari punggung Nabi Musa
sebagaimana sisir diambil dari kepala. Allah berfirman kepada

mereka, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu'? Mereka menjawab,
'Benar @ngkau Tuhan kami)'. para malaikat berkata, .Kami

menjadi salsi batrwa pada Hari Kiarnat nanti kamu akan

berkata, 'Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang
yang lengatr terhadap ini fteesaan Tuhany'.',eel

15404. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari
Abdullah bin Amr, tentang firman Allah, i'rt;-d;lrilj Aiy
'#;" Zt# cu uDan (ingattah), t@tika Tuhanmu
mengeluarkon keturunan anak-anak Adam dari surbi mererca,"

ia berkata, "Allah mengambil mereka sebagaimana mengambil
sisir dari kepala."looo

15405. Ibnu waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,
mereka berdua berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari
Manshur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, tentang
firman Allah, '#;', ,rfr tt i',,( -q ,u, ,iij Ll iy "Dan
(ingatlah), l@tika Tuhanmu mengeluarkan kcturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka,,, bahwa Allah mengambil
mereka seperti mengambil sisir dari kepala. Ibnu Humaid
berkata, "sebagaimana sisir diambil.,'l 001

eee Ibnu Katsir dalam tafsirnya(61439),hadits marfu,.
'* Ibnu Abu Hatim dalam tifsirnyaliircny.
'oot lbid.
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15406. Ibratrim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Rauh bin Ubadatr dan Sa'ad bin Abdul Hamid bin

Ja'far bin Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari

Zatd, dalj, Zaid bin Abi Unaisah, dari Abdul Hamid bin

AMurrahman bin Taid bn Al Khaththab, dari Muslim bin

Yasar Al Juhani, batrwa Umar bin Al Khaththab ditanya

tentang ayat, s2rll ui;( r*, ai: A iy, " Dan (ingattah),

kctika Tulurunu mengeluarkan kenrunon anak-anak Adam

dffi sulbi mereka," lalu Umar menjawab, cer{}u mendengar

Atlah' menciptakan Nabi' )do*, kemudian meng$ap

pnggmgnya dengan tangan'Nya Dia keluarkan

lrctwuttanrrya. Dia berfirman, "Aht ciptakan mereka sebagai

penghuni strga. Mereka akan mengeriakon pekerjaan

penghuni surga"'. Kemudian Dia mengusap ptnggung Nabi

Adam, Dia kcluukan keturuttanrryo. Dia berfirman, "Aht

ciptakan mereka untuk neraka. Merelca akan melahtkan

pekcrjaan penghuni neraka. " Seseorang lalu bertanya, "Watrai

Rasulullah, lantas unttrk apa beramal?" Beliau menjawab,

"sesungguhnya jila Allah menciptalran seorang hamba untuk

surga, malra ia akan mengerjakon amal penghuni surga

hingga ia mati dalam kcadaan mengeriakan perbtntan

penghuni surga, lalu ia dimosukkan ke dalam swga. Jika
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Allah menciptakan seorang lwnba untuk neraka, maka ia

alran mengerjalcan perbuatan penghuni neraka hingga ia mati

dalam lceadaan mengerjakut perbuatan penghuni neraka, lalu

ia dimasukkan ke datam neraka."roo2

15407. Ibrahim menceritakan kepada karni, ia berkata: Mtrhammad

bin Al Mushaffi menceritakan kepada kami dari Baqryyah

dari Arnr bin Ju'tsum Al Qarsyr, ia berkata: Zaid bin Abi
Unaisah menceritakan kepadaku dari Abdul Hamid bin

Abdurrahman, dari Muslim bin Yasar, dari Nu'aim bin

Rabi'ah, dari Umar, dari Rasulullah SAW, makna yang sirma.

15408. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasalu dari Imarah, dari

Abu Muhammad +eorang laki-laki penduduk Madinatr-, ia

berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Al Khaththab tentang

firman Allah, #j: 2r# u i',,8 -,, 'u itJ A ig "Dan
(ingattah), t@tika Tutwnmu mengeluokan kcturunan anak-

anak Adam dari sulbi merekn," ia menjawab, "Aku pernatl

bertanya kepada Rasulullah SAW seperti pertanyaanmu, lalu

beliaumenjawab, '#*t i ,9:t f .y.gt ,:Fri;th, t
:y.6'# r c :#:erj' ;i: 

., 
ty,:;ti'd'tl, i5t :y.':p

,p nub qi di;*-,r'!r iifri i'ri,iri ,UU-it;-w2',,s7\t
'.1il'n{teit6 iut :"Lji4J'et'j 'AUah ieicipniran Adom

dengan tangan-Nya. Dia meniupkan padarrya dari roh-Nya.

Kemudian Dia menduduklran Adam dan mengusap

punggungnya dengan tangan kanan-Nya, maka keluarlah

lceturunannya. Allah berfirmon, "Aht jadilan mereka untuk

'@ Ahmad dalarn musnadnya (ll4/), Malik dalam Al Muwaththa',bfr: At Qadar.
Al Hakim dalanAl Mustadrak(21324 dan 544).
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swga". Kemudian Dia mengusap Wnggung Adam dengan

tangan-Nya yang lain, ke&ta tangan-Nya adalah tangan

lranan, Dia berfirman, "Aht ciptakan mereko untuk neraka.

Mereko melahtkan perbuatan sesuai lcehendak-Ku. Kemudian

Aht akhiri perbuatan mereka dengan perbuatan jelelc, lalu
Aht masukkan mereko ke datam neraka."t@3

15409. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, #.;: bfi u i',,( U 'u d{ fr iy "Dan
(ingatlah), kctika Tuhanmu mengeluarkan kcturunon anak-

anok Adam dqi sulbi mereka," ia berkata "Sesungguhnya

Allah menciptakan Adam, kemudian Dia mengeluarkan

keturunannya dari sulbinya, seperti debu yang beterbangan.

Dia bertanya kepada merek4 'Siapakatr Tutranmu?' Mereka

menjawab, 'Allatr Tuhan kami'. Kemudian mdreka

dikembalikan ke dalam sulbinya hingga setiap orang

dilahirkan sesuai dengan janji yang telatr diambil, tidak

ditambatr maupun diluangi hingga Hari Kiamat."lm

15410. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlu

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

Alrarl ir-fr{F i+Y;#;, }r.#4i',(-,#'ult, fii1

1003 Al Hakim dalan Al Mnstadrak Q1325), ia berkata" "Hadits shahih menurut
syarat Muslim, tetapi tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."
Disetujui oleh Adz-Dzahabi, Al Hindi dalam Karu Al 'Ummal (4376), dan Al
Baghawi dalam Syoh As-Sumah (l 177).r* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1613).
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\4 r11 !16 "ts* 6 ,,Don (ingattah), tcetit@ Tuhaiu
mengeluarknn keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka

dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya

berfirman), 'Bulcankah Afu ini Tuhanmu'? Mereka rnenja,wab,

'Betul @ngkau Tulan komi), kami menjadi saksi'."

Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya ketika Allah menciptakan

Adam, Dia mengusap punggungny4 maka keluarlatr seluruh

keturunannya seperti debu yang beterbangan. Dia jadikan

mereka berbicara, lalu mereka berbicara Dia meminta

kesaksian dari diri merek4 lalu Dia menjadikan calraya

bersama sebagian mereka. Dia berkata kepada Adam, 'Mereka
adalah kehrunanmu, Aku telatr mengambil perjanjian dari

mereka bahwa Aku adalatr Tuhan mereka, agar mereka jangan

mempersekutukan-Ku dengan apa pun, bahwa rezeki mereka

ada pada-Ku." Adam berkata, "Siapakatr yang bersamanya itu
- ada cabay{|" Allah menjawab, "Dia adalatr Daud." Adarl

bertanya" "Berapakah usia yang telatr Engkau tuliskan

unttrknya?" Allah meqiawab, "Enam puluh tatrun." Adam

bertanya "Berapa yang engkau tuliskan wrhrkku?" Allah
menjawab, "Seribu Tahun. telatr Aku tuliskan untuk setiap

manusia itu berapa usianya dan berapa lama mereka akan

hidup." Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhan, tambahlah."

Allatr berfirman, "Kitab ini telah dibuat, berikanlah dari

usiamu jika engkau mau." Nabi Adam menjawab, "Ya."

Qdarn (pena) telatr kering unttrk selunrtr usia anak cucu

Adam. Allah menuliskan empat puluh talnrn yang diambil dari

umur Adam, maka jadikan usia Daud seratus tatrun. Ketika

Nabi Adam benrsia 960 tatrun, malaikat maut datang



Tdstutrl;h:Ihoban

kepadanya. Ketika Nabi Adam melihatny4 ia berkata "Ada

apa denganmu?" Malaikat maut berkata "fJsiarnu telatr

sempurna." Nabi Adam berkata kepadany4 "Usiaku 960

tahun, masih tersisa empat puluh tahun lagi." Ketika Adam

mengatakan itu kepada mdaikat mau! malaikat itu berkata,

"Tuhanku telatr memberitahukan itu kepada}nr." Adam

berkata *Kembalilah kepada Tutranmru tanyakanlatr kepada-

Nya?" Malaikat maut kembali kepada Tuhan, Tutran pwt

berkata, "Ada apa denganmu?" Malaikat maut menjawab,
*Wahai Tuha& aku kembali kepada-Mu karena aku tahu

Engkau memuliakannya." Atlah berfirman' *Kembalilall

beritafuukanlatr kepadanya bafiwa ia telatr memberikan 40

tatrun kepada putranY4 Daud."lffis

15411. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, da,;. Az-Zubair bin Musq dari'Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: sesungguhnya Allalt

memul<ul pundak kanan Adam, maka keluarlatr setiap

maktrluk yang diciptakan untuk surga putih berkilau. Allatr

berfirman, .,Mereka adalah penghuni surga" Kemudian Allatl

memukul bahu kiri Adam, maka keluarlah makhluk yang

diciptakan rurtuk neraka berwama hitam. Allah berfirmarU

..Met€ka adalah penghuni neraka.,' Kemudian Alla}'

mengambil perjanjian dari mereka agar beriman mengenal

diri-Nya dan mempercayai-Nya" serta melaksanakan perintah-

r*5 At-Tirmidzi meriwayatkan dengan maknanya" hadits marfu',,dalam kttab At-

iafsir (3078), Al Hakim aafurt ,c.t Mustadrak Q1325), ia berkata, 'Hadits ini

siahih menurut syarat Muslim, tetapi tidak diriwayatkan oleh Al Bu1;hari dan

Muslim.' Disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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Nya. Agar seluruh anak cucu Adam seperti itu. Kemudian Dia

mengambil kesaksian mereka, maka mereka pun beriman,

mempercayai, mengetahui, dan mengakui.

Telah sampai riwayat kepadaku batrwa Allah mengeluarkan

mereka dari batru Adam seperti biji sawi.

Ibnu Juraij berkata dari Mujatrid, ia berkata, "Sesungguhnya

ketika Allah mengeluarkan merek4 Allah berfirman, 'Wahai para

hamba Allall jawablah'. 
-Jawaban 

adalah ketaatan- mereka

menjawab, 'Kami taat, ya Allah, kami taat, ya Allatr, kami sambut

seruan-Mu'. Allah memberikan merekaNabi Ibrahim dalam hal ibadah,

'Ya Allatr, kami sambut seruan-Mu'. Allah memukul tubuh Adam

ketika Dia menciptakannya."

Ibnu Abbas berkata, "Allah mencipakan Adam, kemudian Dia

keluarkan ketrunannya dari punggungnya seperti debu yang

beterbangan. Kemudian Dia berbicara kepada mereka. Kemudian Dia

kembalikan mereka ke dalam sulbinya. Semuanya telatr mengucapkan,

'Tuhanku adalatr Allatr'. Setiap makhluk yang diciptakan, maka itu

akan terjadi hingga Hari Kiamat. Itulatr fitrah yang telah difitrahkan

Allatr kepada manusia. "

Ibnu Juraij berkata: Sa'id bin Jubair berkata, '?erjanjian

mereka diambil di Na'man 
-belakang 

Padang Arafah . Pada Hari

Kiamat mereka akan berkata, 'Karni lupa terhadap perjanjian i1o:.::1006

15412. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi dari Abu Al Aliyatr

rffi As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (31603), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,
dari Ibnu Abbas.
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dari Ubai bin Ka'ab, ia mengatakan: Kemudian Allatl

membuat mereka berbicar4 dan Dia mengarnbil perjanjian

dari mereka W Jf4",6.1]6"&!/,iA1'$it iY i$f'
k u(iqr.'{A tryfifijl@ iogar::6e(U$#t ii
"AXU'';;;>(U)"DanAllahmengambillcesalcsianterhadap

jiwa mereka (seraya berfirman), 'Bulanlcah Aht ini Tuhanmu?'

Merelrn menjawab, 'Betul @ngkau Tuhan lamt), lcami menjadi

salrsi'. (Kami lahtknn yang dernikian itu) agar di Hari Kiamat

lamu tidak mengatakan, 'sestmgguhnya knmi (bani Adam)

adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan

Tuhan)'. Atau agar kamu tidak mengatalan, 'Sesungguhnya

orang-orang tua t@mi telah mempersehttukan Tuhan seiak

dahulu, sedong kami ini adalah anak-anak keturunan yang

(datang) sesudah merel(a'." (Qs. Al A'raaf p]: 172-173)

Maksudnya: Atlah berfirman, "Aku bersumpah kepadamu

demi nrjuh lapis langit dan burni, A}u bersaksi kepadamu

demi Adam, nenek moyangmu, bahwa kamu pasti akan

berkat4 'Kami tidak mengetahui ini" pada Hari Kiamat kelak.

Ketahuilatr bahwa sesungguhnya tidak ada tutran selain Aku,

maka janganlah kamu mempersekutukan-Ku dengan apa pun'

Aku akan mengutus para rasul kepadamu, yang akan

mengingatkanmu akan perjanjian-Ku ini' Aku akan

menurunkan kitab-kitab-Ku. Mereka menjawab,'Karni

bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada hrhan

bagi kami selain Engkau'. Pada saat itu mereka mengakui taat.

Kemudian Adam, nenek moyang merek4 diangkat, ia melihat

kepada merek4 dan ia melihat ada di antara mereka yang kaya

dan yang miskin, yang tampan dan yang tidak' Ia pun berkat4

'Wahai Tuhan, mengapa Engkau tidak menyamakan mereka?
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Allah berfirman, 'Aku ingin agar mereka bersyukur'. Adam

berkata, 'Ada di antara mereka itu para nabi. Saat ini mereka

seperti lentera'. Para nabi berjanji dengan perjanjian lain."

Artah berfirman, 'et|_;r_d 6ri, @lnli;6fi5y
@ W6t1 rL(ff€i $,4 6;4 *'6o, gngattah)

lrettl<a Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari
lcamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra
Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian

yang teguh." (Qs. Al A'raaf [33]: 7)

Firman-Ny u, "(,ti,i6t g,lt ;l gjtQ 9-l1$r ij

^1 

,H 'b-;i J *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus

lrepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah

menciptalrnn manusia menurut fitrah in. Tidak ada perubahan

pada fitrah Allah;' (Qs. Ar-Ruum [30]: 30).

Allah berrirman, @ ftti iht e 3-$t:i ,,rni (Muhammad)
''" adalah seorang pemberi peringatan di antra pemberi-

pemberi peringatanyang terdahulu." (Qs. An-Najm [53]: 56).

Allatr berfirman, "Kamu telah mengambil perjanjiannya

bersama para pemberi peringatan yang terdahulu."

Firman-Ny a, |++!i -{El-6t: ofs'+* A p,;1.1-Ei:jci
@ "Dan Kami tidak mendapati kebanyakon mereko

memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan

merelra orang-orang yangfasik." (Qs. Al A'raaf [7]: 102)

Firman-Nya, 6 {i$ ii.6 4j Jyy-i 4y ty tgr'ii3

# n .i \i,K q. Vb- lj( "Kemudian sesudah Nuh,

Kami utus beberapa Rasul kepada kaum mereka (masing-

masing), maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan
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membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka

tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah (biasa)

mendustakonnya." (Qs. Yuunus [0]: 7a)

Pada saat mereka mengalari itu, Allatt Maha Mengetatrui siapa

di antara mereka yang jujur dan berdusta.lmT

15413. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id

bin Jubair, tentang ayat, 'fi; ;r;* ni'rl:- -Cf 'u. fr.5 ,6 iV
'Fr,t;it i*A oY i#t1'Din (ingattah), tretrtrn Tuhanmu

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi merelm

dan Allah mengambil lcesaksian terhadap iiwa mereka (seraya

berfirman), 'Bulranlcah Aht ini Tuhanmu'?"

Allah mengeluarkan mereka dari punggltng Adam, Dia

jadikan usia Adam seribu tahun. Dia memajang mereka di

hadapan Adam. Tiba-tiba Adam melihat ada kettrunannya

yang bercalnya, dan ia merasa heran, maka ia bertanya

tentangnya. Allah lalu menjawab, "Dia adalah Daud."

Allah telah memberikan usia enam puluh tahun kepada Daud.

Kemudian Adam memberikan empat puluh tahun dari usianya

kepada Daud. Namtrn ketika Nabi Adam sekarat, ia bertengkar

dengan mereka tentang usia empat puluh tahun itu. Ldu

dikatakan kepada Adam, "Engkau telatr memberikannya

r*7 Ahmad dalam musnadnya (5/135), Al Haitsami dalam Maima' Az'Zova'id
(7127-28), ia berkatq ,,Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari gurunya

yang bemama Muhammad bin Muhammad bin Ya'qub Ar-Rabali," serta Al
Hakim dalarn Al Mustadrak Q1323 dafiz4).
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kepada Daud." Namun Adam tetap bertengkar dengan

mereka.loo8

15414. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, tentang

firman Auah, '{{;, }r.# u i'tti* -d n A.5 A ig "Dan
(ingatlah), lwtika Tuhanmu mengeluarlran keturunan anak-

anak Adam dari sulbi merekn," Ia mengatakan: Allah

mengeluarkan keturunan Adam dari punggungnya seperti

debu yang beterbangan, kemudian mereka dipajang di hadapan

Adam dengan mma-nama mereka dan nama-nama bapak

mereka beserta ajal mereka. Ketika roh Daud dihadapkan, ia

melihat catraya berkilau, maka ia (Adam) berkat4 "Siapakah

ini?" Allah menjawab, "Ia adalah keturwranmtr" seorang nabi

sebagai pengganti dan pemimpin." Adam bertanya,

"Berapakah usianya?" Allatt menjawab, "Enam puluh tatlun."

Adam berkata, "Tambatrkanlatr usianya dari usiaku sebanyak

empat puluh tahun."

Pena-pena yang masih basah itu berjalan, maka ditetapkanlah

bahwa usia Daud ditambah empat puluh tahun. Sedangkan

usia Adam adalah seribu tatnrn.

Ketika usia Adam telah genap 960 tahun, malaikat maut diutus

kepadanya seraya berkata *Wahai Adarn, aku diperintatrkan

r:ntuk mencabut nyawamu." Adam menjawab, "Bukankah

usiaku empat puluh tahun lagl?" Malaikat maut kembali

kqp.d. Tuhan dan berkat4 "Adam mengatakan bahwa usianya

rm As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Marxsur (3t603), dinukil dari Abd bin Humaid,
Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairatr.
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empat puluh tatnrn lagi." Allah berfirman, "Beritahukan

kepada Adam batrwa ia telatr memberikan empat puluh tahun

itu kepada Daud, keturunannya. Pena-pena yang basatr telah

menetapkan itu untuk Daud."looe

15415. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Daud

menceritakan kepada karni dari Ya'qub, dari Ja'far, dari Sa'id,

kisah yang sama.

15416. ...berkata: Ibnu Fudhail dan Ibnu Numair menceritakan

kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha, tentang firman

Allah, #i: tti,t i',f, -6!'u. fr'i L\ iy " Dan (ingattah),

l(etilw Tuhanmu mengeluarknn keturunan anak'anak Adam

dori sulbi mereka," ia berkata *Allah mengeluarkan mereka

dari punggung Adam hingga ia mengambil perjanjian dari

merek4 kemudian mereka dikembalikan ke dalam

sulbinya."lolo

15417. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Nadhar bin Arabi,

tentang firman Allah, {$} >} ii i',( U'u it, iA 15

"Dan (ingatlah), letika Tulwnmu mengeluarlran kcturunan

anak-anak Adam dari sulbi merelca," ia berkata, "Allah

mengeluarkan mereka dari punggung Adam hingga Dia

mengambil perjanjian dari mereka, kemudian mengembalikan

mereka kembati ke dalam sulbinya."lolt

'* Lihat alsar sebelumnya.
r0r0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511614).
t tt lbid.
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15418. ...berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami
dari Abu Bastham, dari Adh-Dhahhak, ia berkat4 "Ketika
Allah menciptakan para makhluknya untuk Adam, Dia
menciptakan mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa
mereka seraya berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?,,

Mereka menjawab, "Benar, Engkau Tuhan L*rri.:rlol2

15419. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan

kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berkata, tentang firman Allah, ,r.*ni'r(-6)'U.A.5 A tE

#j: "Dan (ingatlah), t@tika Tuhanmu mengeluarlcan

kcturunan anak-anak Adam dari sulbi merelca," Ibnu Abbas

berkata, "Allah menciptakan Adam, kemudian mengeluarkan

keturunannya dari punggungnya. Allah berbicara kepada

mereka dan membuat mereka bisa berkata-kata, lalu Dia
berfirman, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab,

'Benar, Engkau Ttrhan kami'. Kemudian Dia mengembalikan

mereka ke dalam sulbinya. Setiap ma}*rltrk telah berbicara dan

berkata, 'Tuhanku adalatr Allah'. Hari Kiamat tidak akan

terjadi hingga orang-orang yang bersaksi itu dilahirk*r.,,1013

15420. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin
Thalhah menceritakan kepada kami daxi Asbath, dari As-
Suddi, firman Allah, '#;*, irfr o. iit; -q, ,i5 A'ty
ii lj6,"Fr, fAl ;#'*'735V ,;oon 

irngotrot l, tretitra

Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari
sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa

tot2 lbid, sn6r4.
r0r3 As-suyuthi dalan Ad-Drr Al Mantsur (3lsgg).
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mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Afu ini Tuhanmu'?

Merelca meniawab, 'Betul (Engkau Tulwn lannt)''" terjadi

ketika Allah berfirman, 6,?3\L1, i*ti,fvCli 4;'Pl/$
"Padahal kepada-Nyalah menyerahlcon diri segala apa yang

di langit dan di bumi, baik dengan sula maupun terqwksa'"

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 83) dan ini terjadi ketika Allatt

berfirman, @ a# 'Fr'.,i3 47 t$',1y5.^#;t9 *Attah

mempunyai hujjah yang ielas lagi hnt; mala jila Dia

menghendaki, pasti Dia memberi petuniuk kepada lcamu

semuarqta." (Qs. Al An'aam [6]: l 9) Maksudnya adalah,

pada saat Allah mengambil perjanjian dari mereka, kemudian

mereka dihadapkan kepada Nabi Adam. 
r0l4

15421. ...ia berkata: umar menceritakan kepada kami dali Asbath,

dari As-Suddi, ia berkata, "Allah mengeluarkan Adam dali

dalam srugq dan Dia belum menurunkannya dari .langtt.
Kemudian Dia mengusap punggung Adam sebelah kanan,

Allah mengeluarkan keturunannya seperti debu yang

beterbangan, berwarna putih seperti permata. Allah berfirman

kepadamerek4'Masuklahkamukedalamsurgadengan
rahmat-Ku'. Kemudian Dia mengusap punggulg Adam

sebelah kiri, lalu mengeluarkan mereka bagai debu bertebaran

berwama hitam. Dia berkata 'Masuklatr kamu ke dalam

nerak4 Aku tidak peduli'. Itu ketika Dia berfirman, 'Kelompok

kanan dan kelompok kiri'. Kemudian Dia mengambil

perjanjian dari mereka ',t $6WI3 '1s"oyo berfirman)'

'Bukankah aht ini Tuhanmu'? Merela meniawab, 'Betul

(Englau Tuhan komi)'. Kelompok yarrg taat menaati-Ny4

,oro lbid.
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sedangkan kelompok yang tidak senang berpura-pura taat

dengan sifat taq iyy ah.u 
I o | 5

15422. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Umar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, dengan makna yang sam4 rulmun

ada penambahan: Ada sekelompok orang yang tidak taat, akan

tetapi berpura-pura taat. Allah dan malaikat berkata, "Kami

menjadi saksi bahwa pada Hari Kiamat kelak mereka akan

berkata 'Kami lupa dao tidak ingat semua itu'. Atau mereka

berkata, 'Yang berbuat syirik itu adalatr nenek moyang kami

sebelum kami, sedangkan kami adalah generasi setelah

mereka'."

Oleh sebab itu, setiap anak cucu Adam di permukaan bumi

pasti mengenal Allah sebagai Tuhannya. Orang yang

melakukan syirik berkata kepada anaknya -Alf 6'J4tzTt-2Gy

3:'ii3 f;L &66 "sesungguhnya kami mendapati bapak-

bapak komi menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami

orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengtfuti)

jejak mereka;' (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 22). ltlu ketika Allatr

berfirman, of" f+V #)', ;r[L tt i',( tr'u it, Ll ly
'''ri. $6'ft* fAl 6 "Dan (ingattah), tretika Tuhanmu

mengeluarlan keturunan anak-anak Adam dqi sulbi mereka

dan AUah mengambil kcsaks.ian terhadap jiwa mereka (seraya

berfirman), 'Bukankah aht ini Tuhonmu'? Mereka menjawab,

'Betul (Engkau Tuhan kami)'." Ketika Allah berfirman, ;t$

t0r5 Al Baghawi dalanr Ma'alim At-Tanzit Q1566) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur Q1599), dinukil dari Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamftr4 dari As-
Suddi.
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'6;i'# 4 47 ii'dgi, $ * Ailah memwryai huii ah

yang jelas lagi htat; makn jika Dia menghendaki, pasti Dia

memberi petunjuk kepada lamu semuanya." (Qs. Al An'aam

[6]: 149). Maksudnya adalah, ketika Allah mengambil

perjanjian dati me"eka. 
1016

15423. Muhammad bin Abdul A'[a menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Al Kalbi, tentang firman Allal:, tt* n "Dari

sulbi mereka," ia berkata, "Allah mengusap sulbi Adam, Dia

keluarkan dari sulbinya itu ketunrnannya hingga Hari Kiamat.

Ia mengambil perjanjian dari mereka dan mereka telatr

memberikan itu. Setiap orang kafir dan lairurya yang ditany4

'Siapa Tuhanmu?' pasti akan menjawab, 'Allah'. Al Hasan

menyebutkan riwayat seperti ini."

15424. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari bapaknya

dari Ali bin Husein, bahwa ia memisatrkan diri dari istri-

istrinya. Ia menakwilkan aya! ryi n?',( -41'u A3i L\ i5

{+i: "Dan (ingatlah), t@til@ Tuharunu mengeluarkan

lreturunan anak-anak Adam dari sulbi merek*."r0r7

15425. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin

ubaidah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ka'ab Al Qarzhi, tentang firman Allah, i'rl; -4'U. AJ 
'6 

iE

#i: btil u "Dan (ingatlah)' t@tit@ Tuhanmu

1016 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Qt566), As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsin (3/599), dinukil dari Ibnu Abdil Ban dalanAt-Tamhid,dniAs-Suddi.

r0r7 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/604).
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mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dui sulbi mereka,"

batrwa roh-roh itu telatr memberikan pengakuan sebelum jasad

mereka diciptakan. I ol 8

15426. Ahmad bin Al Faraj Al Himshi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Baqiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Az-T*;bidi menceritakan kepadaktr dari Rasyid bin

Sa'ad, dari Abdurrahman bin Qatadatr Al Mishri, dari

bapakny4 dari Hisyam bin Hakim, bahwa seorang laki-laki

datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkat4 "Wahai

Rasulullah, perbuatan manusia itu diawali, atau memang

sebelumnya telah ditetapkan oleh takdir?" Rasulullah SAW

menjawab, j|a*f ,rb'i:.#t j,e;lir'u ?tT ei-t\.iaibt'o1

^!,j, ,y6,1rir ;'"7:f3 eEi' .J "7g',j,6 { ,8 e "ft.',"si

.,ri' )Ll ,F.'ii:* fr $15 ,z!,ir F ,y, i;X
"Sesungguhrrya Allah mengeluarkan ketwunan Adam dari

punggung merela, kemudian membuat rnereka bersaksi

terhadap diri mereka, kemudian Dia melepaskan mereka

dalam kcdua telapak tangan-Nya sercya berkata, 'Mereka di

surga dan mereka di neraka'. Para penghuni surga mendapat

lremudahan untuk melaksanakan pekerjaan penghuni surga,

dan penghuni neraka mendapatkan kemudalwn untuk

melaksanalcan pekerjaan penglntni neralra. " 
t 0 t e

rort As-Suyuthi datam Ad-hrr Al Mantsur (3t599), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,
dari Muhammad bin Ka'ab.

'ot' Ath-Thabrani dalam Al Kabir (22, no.435), Al Bukhari dalam At-Tarikh Al
Kabir (8ll9l), Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat (7D92), Al Hakim dzlarn Al
llustadrak (l/31), ia berkata" "Hadits ini shahih."
Al Bul&ari dan Muslim sepakat menjadikan para periwayabya sebagai huiiatt
hingga sampai kepada sahabat nabi.
Abdurratrman bin Qatadah dari bani Salamah adalah seorang satrabat.
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15427. Muhammad bin Auf Ath-Tha'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Haiwatr dan Yazid menceritakan kepada karni,

mereka berdua berkata: Baqilryatr menceritakan kepada kami

dan Az-Zabidi, dari Rasyld bin Sa'ad, dari Abdurratrman bin

Qatadah An-Nashri, dari bapaknya, dari Hisyam bin Hakim,

dari Rasulullah SAW, dengan hadits yang semisalnya.

15428. Ahmad bin Syabawaih menceritakan kepadalq ia berkata:

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kamu, ia berkata: Amr

bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah

bin Muslim menceritakan kepada kami dari Az-zabidi, ia

berkata: Rasyld bin sa'ad menceritakan kepada kami batrwa

AMurrahnran bin Qatadah menceritakan kepadanya bahwa

bapaknya menceritakan kepadanya batrwa Hisyam bin Hakim

menceritakan kepadanya batrwa ia berkata, "seseorang datang

menemui Rasutullah SAW.' Ia menceritakan kisab yang

semisalnya

15429. Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Rasrd bin Sa'ad, dari

AMurratrman bin Qatadalu dari Hisyam bin Hakim, dari

Rasulullah SAW, hadits yang se'rnisalnya

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan pendapat tentang

maloa ayat, iayst:r\ #€> 6tg, t.W JY$"Kami

Al Buhari dan Muslim menjadikan riwayat zuhair bin Amr sebagai hujjah.

Tidak ada periwayat lain baginya selain Abu Utsman An-Nahdi'

Al Bukharijuga menjadikan-h"ait" eUu Sa'id bin Al Mu'alla sebagai hujjah.

Tidak ada 
-plriwayat 

lain baginya selain Hafsh bin Ashim. Adz-Dzahabi

berkat4 .,Sesuai minurut syuraipitiwayatan Al Bukhari dan Muslim, dari para

periwayatny4 hingga sampai kepada Rasulullah SAW'"
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menjadi saksi. (kami lahtlran yang demikian itu) agar di Hari Kiamat

lramu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya Kami (bani Adam) adalah

orang-orong yang lengah terhadap ini (keesoan Tuhan)'."

As-Suddi berkat4 "Itu merupakan pemberitahuan dari Allatl
tentang diri-Nya dan para malaikat-Nya, bahwa Allah dan malaikat

berkata --ketika anak cucu Adam mengakui ketuhanan AllatL ketika

Allah bertanya kepada mereka-, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu'?

Mereka menjawab, 'Benar, Engkau Tuhan karnir.::1020

Makna ayat ini menurut penakwilan ini adalall "Ketika
Ttrhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbinya, dan Dia

mengambil kesaksian dari mereka terhadap jiwa mereka dengan

berfirman, 'Bukankah Aku ini Tuhanmu'? Mereka menjawab, 'Benar,

Engkau adalatr Tuhan kami'. Allah dan para malaikat-Nya berkata,

'Kami menjadi saksi atas pengakuanmu itu, batwa Allah adalatl

Tuhanmu, agar kelak pada Hari Kiamat kamu tidak berkata, 'Kami
telah lupa akan itu'." Terdapat riwayat dari As-Suddi tentang itu, dan

telah disebutkan sebelumnya. Terdapat pula khabar lain yang semakna

dengannya, y^nE diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullatr

SAW.

Ularna lain berpendapat bahwa itu merupakan pemberitahuan

dari Allah tentang ucapan sebagian keturunan Adam kepada sebagian

lain ketika Allah mengambil kesaksian dari mereka Menurut merek4

makna firman Allah, i*fr {b i:*ft " Dan Allah mengambil kesaksian

terladap jiwa mereka," adalah, sebagian mereka menjadi saksi terhadap

sebagian lain dengan pengakuan mereka akan hal itu. Telah disebutkan

riwayattentang itu.

tm Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Qt567).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama dari dua

pendapat ini adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, jika

memang hadits sluhih, karena aku tidak mengetahui apakatr ini hadits

slwhih, sebab para periwayat tsiqah yang hafalan mereka dijadikan

sebagai pedoman, meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, kemudian mereka

meriwayatkan secara mauquf kepada AMultah bin Amr dan mereka

tidak menyatakannya sebagai hadits marfu'. Dalam hadirc ini mereka

juga tidak menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ahmad bin Abu

Thibbiyyah. Yang demikian itu tidak shahih, akan tetapi zhahir

maknanya menunjukkan batrwa itu adalah pemberitahuan dari Allatr

tentang ucapan sebagian keturunan Adam kepada sebagian yang lain.

Karena Allah berfirman: \t+"',ltj6"{:*l5t b-fr{P i$r"o""
Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa merelca (serrya berfirman),

'Bukanlcah Aht ini Tuhanrnu'? Mereka menjawab, 'Betul (Engkau

Tulnn kamr), kmti menjadi saksi'." Seakan-akan Altah berfirman,

"Orang-orang yang menjadi saksi terhadap mereka" yang memberikan

pengakuan itu, berkata, 'Yq kami menjadi saksi bagimu terhadap

pengakuan kamu itq agar kelak pada Hari Kiamat kamu tidak berkata"

'Kami telah lupa akan itu'."

ccc

A S'i';-i' (U) k u Vurr,',fA tryW i
@'b]#'S$qW1

trfif.dtt dgar l<f,nru finak mutgatal<anr'Sesnngguhny a or(mg.

otdng tua l<ani telah mempuselcutul<an Triltarr sqak ilahuln,

sedmrgl<affJi ini adalah anak onakl<eamnwn yolrrg (dnang)
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sestdah mffeka. Mal<f, apdkah Engl<f,u dl,arl rnr.etrtinnsal<f,r.

l<rarri l,ar ena p ubwtan or drJg. or olrrg y ang sesot ilalwlu' 7"

(Qs. At A'raaf Ul: l73l

Tarrwir lirman Allah: 'i-i'!Utk u$Vf.t$Vt$fi J
3j# '5" q W\ $* V Qt ou agar kamu tidak

ntengatakan, "sesungguhnya orangarang tua kart fubh

mempersekutukan Tuhan sejak dahult+ sedang kami ki adalah

anak-anak keturunan yang [dotangJ sesudah mereka Maha apakah

Engkau akan mcmbinosakan kami karcna perbuaton orongorang

yang sesat dahulu?")

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Kami menjadi saksi

bagimu wahai orang-oftulg yang mengakui bahwa Allah adalatr Tuhan

kamtu agar kelak pada Hari Kiamat kamu tidak berkata 'Kami telatr

lupa.. akan itu. Kami tidak mengetahui itu dan kami telah

melupakannya'. Atau kamu berkata 'i4$j'(U) k nVVf.'iAfrL
p.$t 'sesung$thnya orang-orang tua lrami telah mempersehttukan

Ttlnn sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang

(datang) sesudah merekn'. Atau kamu berkata 'Kami hanya mengikuti

jejak langkatr mereka'. Ktr'1 'Malra apalah Engkau akan

membinosakan knmi', karena kemusyrikan yang telah dilalcukan oleh

nenek moyang kami lantaran kami mengikuti jejak mereka, padahal

kami tidak mengetahui kebenaran?"

Makna firman Allah, 'ojtg'f,!, G,"t<arena perbuatan orang-

orang yang sesat dahulu," terhadap apa yang telatr dilakukan oleh

orang-orang yang dalowaan mereka telah dibatalkan, yaitu dakwaan

bahwa ada tuhan selain Allah.
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Terdapat perbdaan qira'at dalam membaca ayat ini. Sebagian

ahli qira'd, Makkah dan Basluah membacanya $fi?tf dengan huruf

!a', yfrE atinya "Kami menjadi saksi, agar mereka tidak berkata."

Kalimat ini menjadi pemberitahuan tenlang perbuatan mereka.

Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Kufatr membacany^ $;ndengan
huruf ta'. Denrgaa demikian, kalimat ini menjadi ucapan langsung dari

saksi kepada orang yang disaksikan.l0'l

Abu Ja'far berkata: Kedua qira'at ini maknanya slnhih dm

talorilnya juga sama-sama benar, meskiprm benttft lafazhnya berbeda

Itu karena orang-orang Arab mengucapkan redaksi seperti itu saat

bercerita seperti firman AllalL n6. ry "HendaHah kamu

menerangkan isi kitab rtu kepada manusia." (Qs. Aali 'Imraan [3]:
187). Sebelumnya telah l<ami jelaskan tentang perbandingannya. Oleh

sebab itu, tidak perlu diulang lag.

{rcc

gfi-efitetSii J.;i$f'f'
"Don denildor,r/.ahl<orrni nerfel.asloan ayd-cyd itl,a ogcr

nr'r:el<a le.n$ali (kegdn l<ebenar a) ."
(Qs. Al A'raaf ITlz l74l

t@t 
Qira'at Sab'ah (fijrfi qira'at), kecuali Abu Amr membacanya" 1ifi'li.aaun
bentuk kalimat langsung. Abu Amr saja yang membacany4 t1Jld of yang

artinya menceritakan tentang mereka. Itu adalah qira'at Ibnu Abbas, Ibnu
Jubair, dan Ibnu Muhaishin. Lrhat Al Muharrar Al Wajiz Q1476).



SwahdJHru$

rarrwir firman Attah: @ S;v-eWeiJii 3.5i 6y:$ <o""
demikianlah Karrri menielashan ayat-ayat itu, agar rnereka kembali

[kepada kebenaran)

Abu Ja'far berkata: Alah berfirman, *Wahai Muhammad,

sebagaimana Kami telatr menjelaskan kepada kaummu tentang ayat-

ayat dalam swah ini, maka dalam surah ini Kami juga menjelaskan

tindakan kami terhadap umat-umat terdatrulu sebelum kaummu. Kami

timpakan adz-ab kepada mereka lantaran kekufuran dan kemusyrikan

mereka melakukan ibadah kepada selain Aku. Kami juga menjelaskan

ayat-ayat yang lain, dan Kami jelaskan kepada umatnu agar mereka

menghindarinya dan bersikap hati-hati. Mereka pun segera taat kepada-

Ku, bertobat dari kemusyrikan dan kekufirran mereka Mereka segera

kembali kepada iman dan terhadap ketauhidan-Kt1 hanya

taat kepada-Ku, dan tidak beribadatr kepada selain-Ku."

{rcc

Xifrrqre-'*(r$!,){rir.-6$'VA{"11\5

6s6;33i'r;o,-'\
"Darrbocalanlahlnpofu nselabqitaotangydrJgtPlah
I<ami beril<ffir l<epadaryd dyclt cryat Kami(pangetnlwan

turtmry isi AI Kitab),1<erwdian dia nwlepasl<art diri df,ti
pado ayat aydt ia+lalu din diil<uti oleh syetmt (sarnpai ilia

tngoda), mal<f, iadilah dia tmnnvfu or(mg'or(mg yolttg

se-sot." (Qs. AI A'raaf l7h 17 5)
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Takruilfi mlnAllah:q'Lr-6t$1','.$Y.e$'V;,i*'StlS
6-s6}3?sU;!I\';iE"<oo"bacakanlahkepadamereka

berita orang yang telah Kami berikan hepadanya ayat-ayat Kami

[pengetahuan tentang isi Al KitabJ, hemudian dia melepaskan diri
dari pada ayal-ayal ita, lalu dia diikufi oleh syetan [sampai dia

tergodaJ, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat).

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi Muhammad

SAW, "Wahai Muhammad, bacakanlah kepada kaummu berita tentang

orang yang Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami." Yaitu berita dan

kisatr yang terkandung di dalaurnya.

Mengenai ayat-ayat Allah yang diberikan kepadanya itu, ada

yang mengatakan batrwa itu adalah nama Allah yang agung. Ada pula

yang berpendapat bahwa itu adalah kenabian. Para atrli takwil berbeda

pendapat tentang makna ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa orang

itu adalah seorang laki-laki dari bani Israil. Mereka yang berpendapat

seperti itu adalatr:

15430. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin At Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syr'batr menceritakan kepada kami dari Mushawwir,

dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah, tentang

ayat" ri4 '# V! i*r. efi 'V 
;*;v bS uDan

bacakanlah kcpada mereka berita orang yang telah Kami

berikan kcpadarryo ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi

Al Kitab), kcmudian dia melepaslan diri dari pada oyat-ayat

itu," iaberkata "Ia adalah 3u1:*rr.r:1022

r02 Abdurrazzaq dalam taftirnya Ql99) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani
Al Qtr'anQllU)-
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15431. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Adh-

Dhutl4 dari Masruq, dad AHullah, dengan makna yang

semisalnya.

15432. ...berkata: Bapakku menceritakan kepadaktr dari Sufran, dari

Manshur, dari AbuAdh-Dhuha" dari Masruq, dari AMullalu ia

berkata "Ia adalatr Bal'am bin Abar."l023

15433. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Adh-

Dhuh4 dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allall

W!.'r*r,'6;fi''Y; #$t3 "oon bacalanlah tuwdo mereka

berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat

Kami (pengetahuan tentang ,si Al Kitab)," ia berkata

"seorang laki-laki dari bani Israil yang bernaura Bal'am bin

Abar."l@4

15434. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharnmad bin Ja'far, Ibnu Mahdi, dan Ibnu Abi

Ady menceritakan kepada karni, mereka berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Adh-

Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata tentang ayat

ini. Ia mengatakan makna yang sama, tetapi tidak

menyebutkan Ibnu Abar.

15435. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ha}tcam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari Abu

roa Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (5/1616).
1024 Al Baghawi dzlan Ma'alim At-Taruil Q1568) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muharror Al Waj iz Ql 47 6).
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Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, tentang ayat,

W '3-,,6 Li!, K:J', e;fi''V i+-& 'Stti "Dan bacatrantah

lrepada merelra berita orang yang telah Kami berikan

lrepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab),

lrcmudian dia melepaslcan diri dui pada ryat-ayat itu," ia
berkata, "Seorang laki-laki dari bani Israil bemama Bal'am bin

Abar.'lo2s

15436. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Imran

bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Dia adalah Bal'am

bin Ba'ira."lo26

15437. Al Harits menceritakan kepada lemi, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuh4 dari

Masruq, dari Ibnu Mas'ud, tentang firman Allah, # bt;
" Dan bacakanlah kepada mereka," sampai, 6-56 lr'oK3
"Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat," bahwa

ia adalatr Bal'am bin Abar.lo27

15438. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Manshur, dari Abu Adh-Dhuh4 dari Masruq, dari Ibnu

r@ Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Qf287).
t026 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Qt568) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (511617).
t@' Ibnu Al Jauzi dalarr- Zad Al Masir (3D87).
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Mas'ud, malma yang sama, akan tetapi ia berkata, "Ia adalatr

Ibnu Abur," dengan huruf ba'berharakat dhammah.lo2E

15439. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shalih menceritakan kepada kard, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allatr, ri, 63$ (S!. iS:iY. -,s;fi''V S'#t3 " oo"
bacakanlah kcpado merela berita orang yang telah Kami

berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi

Al Kitab), lremudian dia melepaslran diri dari pada ayat-tyat

itu," bilwa ia adalah seorang laki-laki dari kota orang-orang

yang anglcutr dan sombong. Iabemama Bal'am.lO2e

15440. Mulrammad bin A11rr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Isq dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang fimran Alldlr i:', '#
"I(emudian Dia melepaslran diri dari pafo ryat'ayat itu," ia

" berkata, "Ia adalah Bal'am bin Ba'ra dari kaum bani

Israil."l03o

15441. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata. Ia mengatakan dengan makna yang semisal

dengannya.

15442. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

ro't Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2194).
r02e Al Baghawi dalan Ma' alim At-Taruil (21 568).
ro3o Al Bighawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1568),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Mastr (ltztl), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (21104).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: AMullah bin Katsir

memberitakan kepadaku batrwa ia mendengar Mujahid

berkata. Ia menyebutkan makna yang semisalnya.

15M3. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

AMurratrman dan Ibnu Abi Mahdi menceritakan kepadakami

dari Syu'bah, dari Hushair:r dari IlcimalL ia berkata tentang

ayat, tQi2 'd3$ W!. '^{;'U. "Kami berikan kepadanya ayat-

ryat l{ami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kcmudian dia

melepaskan diri dari pada ayat-tyat itu," bahwa ia adalah

Bal'am.lo3l

15444. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar

meceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Hushairu dari

Ilaimah, ia berkata, "Ia adalah 3u1'ur"."1032

15M5. ...berkata: Imran bin Uyainatr menceritakan kepada kami dari

Hushain, dari Il<rimalr" ia berkata "Ia adalah 3.1:*rr.r:lol3

1546. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari HushanL ia berkata: Alar

mendengar Ikrimatl berkata "Ia adalah 3r1:*o-r:1034

1547. Ia menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Adz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

r't Ibnu Al Jauzi d^lafr Zad Al Masir (3D87).
,*, Abu Ha1ryan dalam Al Baly At Muhith (5D21) Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (3D78).
163 Lihat arsar sebelumnya.
lGt Lihat alsr sebelumnya.
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kepada kami dari Hushain, dari Mujatrid, ia berkata" "Ia adalah

3u1:"rrr.::1035

15448. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Mughiralu dari Mujatri{ dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Ia adalatr 911:*r.r;1036

Tsaqif berkata *Ia adalah Umayyah bin Abu Ash-Shult."l037

Ada yang berpendapat batrwa ia berasal dari orang-orang

Yaman. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

154/;9. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu -Abbas, tentang firman

Allatu Li'"r 'g (sl. it5t'. Gfi 'v ;1* 'sr; uDan

bacakanlah lcepada mereka berita orang yang telah lfumi

berikan kepadanya cyat-nyat Kami (pengetahuan tentang isi

Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dsi pada ayat-ayat

itu," ia berkata "Ia adalah seorang laki-laki bernama Bal'am,

yang berasal dari Yaman."le3s

Ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari orang-orang

Kan'an. Merekayang berpendapat seperti itu adalah:

t"t Lihat Ma'alim At-Tanzil Q1568).t*t lbid.
1037 lni adalah pendapat Abdullah bin Amr, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abu

Hatim dalam tafsirnya (5/1616), Abdtxrauaq dalam tafsirnya Ql99), Al
Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3D79), dan Abu Ja'far An-Nuhhas

dalam Ma'ani Al Qur'an Qll04).
r03t Al Mawardi dalam An-Nutst wa Al wn (3D79) dan Abu Ja'far An-Nuhhas

dalam Ma'ani Al Qur'anQll04).
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15450. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allatr, r1-4'd3$ w)|'#u. 1sifr,'v $ 3rt3 " oo,
bacakanlah kepada merelra berito orang yang telah Kami

berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi

Al KrtaQ, kemudian dia melepaslcan diri dari pada 6yat-6yat

itu," ia berkata, "Ia adalah seorang laki-laki dari kota orang-

orang yang anglorh dan sombong, ia bernarna 3u1'u*.::103e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ia adalatr Umayyah bin Abi

Ash-Shult. Merekayang berpendapat seperti itu adalah:

15451. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami dari

Ghathif bin Abi Suffan, dari Ya'qub dan Nafi bin Ashim, dari

Abdullah bin Amr, ia berkata tentang ayat, qy, i:"lUe$
W'gG "Orang yang telah Kami berikan kcpadanya ryat'
ryat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia

melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu," ia berkata, "Ia

adalah Umayyatr bin Abi Ash-Shult."lM0

15452. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Ady menceritakan kepada karli, ia berkata: Syu'bah

memberitakan kepada kami dari Ya'la bin AttI4 dari Nafi bin

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31279), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tarail Q1568), Abu Halyan dalam Al Bahr Al Muhilh GnzD, dan Ibnu
Athiyyah dalarnAl Muharrar Al Yajiz(21476).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1616), dengan sanadberikut ini.
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Ashim, ia berkata: Abdullatr bin Amr berkata, "Ia adalatt

sahabatnu yang bemama Umayyatr bin Abi Ash-Shult.'l@l

15453. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrnan dan Watrab bin Jubair menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Syu'batr menceritakan kepada

kami dari Ya'la bin Atha, dari Nafi bin Ashim, dari Abdullah

bin Amr, dengan matma yang semisalnya.

15454. Mtrtranimad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia

berkata: St$an menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi

Tsabit, dari seorang laki-laki, dari AMullah bin Amr, tentang

firman AllalL 
"i; €5 ,iltr| Jt fi i;51't *Tetapi ia

cenderung keryda dunia dan merutrutkan howa nafsuryn yang

rendah." (Qs. Al A'raaf Ul: 176). Ia berkata, "Ia adalatr

Umalryah bin Abi Ash-Shult.'rs2

15455. Ibnu Waki menceritakan kepada l<arri, ia berkata: ghundar

menceritakan kepada karni dari S1'u'batr, dari Ya'la bin AttI4

ia berkata: Aku mendengar Nafi bin Ashim bin Urwah bin

Mas'ud berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr berkata

tentang ayat ini, \ir'#$qy,'4u.e$"Orang yang telah

Ifumi berikon kcpadanya ayat'ayat Kami (pengetahuan

tentang isi Al Kitab), kcmudian dia melepaskan diri doi pada

ayat-ayat l'r2," bahwa dia adalatr sahabatnrq yaitu Umayyatt

bin Abi Ash-Shdt.lor3

r{xr 16ro Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1616)
r0{2 Al Mawardi dalam An-Nulcot wa Al Uyun (3D79).

'(3 An-Nasa'i dalam ls"Szn an Al Kubra (l I 194).
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15456. ...berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Habib, dari seorang laki-laki, dari Abdullah bin Amr, ia

berkata, "Ia adalah Umayryatr bin Abi Ash-Shult."l@4

15457. ...berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Syarik, dari

Abdul Malik, dari Fadhalah atau Ibnu Fadhalah, dari Abdullatl

bin Amr, iaberkata, "Ia adalatr Umayyah."l@s

15458. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari AMul Malik

bin Umair, ia berkata: Mereka membatras ayat,t'a?") '#
"Kemudian dia rnelepaskan diri dari pada tyat'ayat itu," di

masjid Darnaskus. Sebagian mereka berkata "Ayat ini

menceritakan tentang Bal'am bin Ba'ura'." Sebagian mereka

berkatA "Ayat ini menceritakan tentang seorang pendeta."

AMullah bin Amr bin Al Ash lalu keluar menemui mereka"

mereka bertanya, "Tentang siapakatr ayat ini?" Ia menjawab,

"Tentang Umayyah bin Abi Ash-Shult Ats-Tsaqafi."lM5

15459. Mutrammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'max, dari Al Kalbi, tentang aya! 'g V), i*f. eli
tQ!4 "Orang yang telah Kami berikan kcpadanya 6yat-6yat

Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia

melepaskan diri dari pada ayat-cyat itu," ia berkata, "Ia

adalah Umayyatr bin Abu Ash-Shult."

t* Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'oni Al Qw'an Qll04) dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (3 1287).
rus lbid.
rM As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/609) dari Urwatr bin Mas'ud. Dinukil

dari Abd bin Humaid, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asakir.
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Qatadatr berkata, "Yang demikian ittr masih diragukan."

Sebagian mereka berkata "la adalatr Bal'am." Sebagian mereka

berkata, "Ia adalah Umayyah bin Abi Ash-Shult."l@7

Abu Ja'far berkata: Para atrli takwil berbeda pendapat tentang

makna ayat-ayat yang diberikan kepadanya sebagaimana disebutkan

dalam ayat, Li4 'd56 W:, it$Y. -rs$ "orang yang telah Kami

berilran lrepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab),

lremudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu."

Sebagian berpendapat bahwa ayat-ayat itu adalah nama Allah

Yang Matra Agrmg. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15460. Musa menceritakan kepadakq ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, ia berkata: Setelatr berlalu empat puluh tahun,

seperti yang difirmankan Allatr, 'g 'uif|* 'lp qtE

"Maka sesungguhnya negeri itu dihoramkan atas mereko

selama empat ptluh tahun." (Qs. Al Maa'idatr [5]: 26) Lalu

Allah mengutus Yusya bin Nun sebagai nabi. Ia menyeru

kepada bani Israil, memberitatnrkan mereka bahwa ia adalatr

nabi, batrwa Allah telah memerintahkannya agar memerangi

para penguasa yfrlg anglcutr dan sombong. Mereka pun

membai' atnya dan mempercayainya.

Seseorang dari bani Israil yang bernama Bal'am lalu pergi,

tetapi ia mengetatrui nama Allah Yang Maha Agung yang

tersembunyi. Ia telah kafir. Ia lalu datang kepada para

penguasa yang anglalh dan sombong itu seraya berkata,

"Janganlah takut kepada bani Israil. Jika kamu memerangi

ru7 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2/l0l).
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mereka maka aku akan berdoa dengan suatu doa hingga

mereka binasa." Ia memperoleh kenihnatan duniawi dari

mereka sesuai dengan keinginannya' Hanya saja' ia tidak

m,rmpu menikatr dengan wanita. Ia menyetubrrhi keledai

betina miliknya. Itulah yang difirmankan Allah' 
'V 

;.;1"'SttS

w'#(, w!, 
"#u, 

G $ " D an b ac apanl ah lre pado mer e ka

beritaorangyangtelahKamiberilranlrepadanyaryat-ayat
Kami(pengetahuantentangisiAlKitab),lremudiandia
melepaslan diri dari pada ayat-ryat itu." Maksudnya adalalu

iamengetahuiisiayat-ayatAllah,tetapiiamelepaskandiri
dari ayat-ayat itu. Hingga avat, tsQft ;;'i1 JLiA i;{rli
,,Tetapidiacenderunglrepadaduniadanmenurutkanhgwa

nafsunya yangrendah." (Qs' Al A'raaf [7): 176)rMB

15461. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl

binshalihmenceritakankepadakami,iaberkata:Mu'awiyalr
menceritakankepadakudari.Ali,darilbnuAbbas,tentang
firman Allah, W.'^t:iY, -rsifi''V *fi ',ittS " Dan bacalcanlah

lrepada mereka berita orang yang telah Kami berikan

lcepadanya ayat-nyat Kami (pengetahuan tentang isi Al

Kitab),"iaberkata..Iaadalahseoranglaki.lakibernama
Bal'am. Ia mengetahui nama Allah Yang Maha Agung'"loae

15462.Yunusmenceritakankepadaku,iaberkata:Ibnuwahab
menceritakankepadakami,iaberkata:IbnuZaidberkata
tentang firman iru*r, \i-. e-t' 

,GW!J#1'G$'V (&:9t3
,,Danbacalrantahkepadamerelraberitaorangyangtelah

Kami berilan kcpadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan

rils Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/451).
roo 16ol Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1616 dan l6l7)'
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tentang isi Al Kitab), kcmudian dia melepaskan diri dari pada

ayat-ryat itu," ia berkata, "Segala sesuafu yang ia mohonkan

kepada Allah, maka Allah akan memperkenankannya."loso

Ahli tal<rilil yang lain berpendapat batrwa makna ayat-ayat yang

diberikan Allah kepadanya adalah salatr satu dari kitab Allah. Mereka

yang berpendapat seperti itu adalah:

15463. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah

menceritakan kepada kami dari Abu Hamzatr, dari Jabir, dari

Mujahi4 dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada di

antara kaum bani Istail seseorang bemama Bal'am bin Ba'ir,
yang diturtmkan kitab kepadatrya."l 05 I

Ahli talfl /il lain berpendapat batrwa ia diberi kenabian. Mereka

yang berpeldapat seperti itu adalah:

154il. Al Harits menceritakan kepadaku" ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari lairurya, batrwa Al Harits

berkata: AMul Aaz <naksudnya dari orang lain- dari

Mujatrid, ia berkata, "Ia adalah seorang nabi unhrk bani Israil,

ia bemama Bal'am. Ia diberi kenabian. Ia disuap oleh

kaumnya agar diam. Ia pur melakukan itu dan membiarkan

mereka melakukan apa saja."I052

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61451), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(3D79), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(71321).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1618), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3D88), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D79).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D79),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (31288), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharru Al Waiiz (21476).

1050

t05l

t052

l
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15465. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami

dari bapakrya, bahwa ia pernah ditanya tentang malara ayat

q, '43f' ES!, E$Y. eifr,'V ry;ie 
'StV "Dan bacatranlah

lrcpada mereka berita orang yang telah Kami beriknn

lrepodanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab),

lremudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu-"

Diceritakan dari Siyar, bahwa orang itu adalatr seorang laki-

laki bemama Bal'am. Ia telah diberi kenabian, dan ia termasuk

ofturg yang doanya terkabul.lo53

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini

adalah, Allah menyebutkan perintatr kepada Nabi Muhammad SAW

agar membacakan kepada kaumnya berita tentang seorang laki-laki

yang diberi Allah hujjah-huiiah dan dalil-dalil. Itulah ayat-ayat.

Tentang makna ayat-ayat adalah dalil-datil dan pemberitahuan

tentang masa silam, telah kami jelaskan sebelumnya, maka tidak perlu

diulang lagi. Mungkin saja orang yang diberi semua itu addatr Bal'am,

mungkin juga Umayyah bin Abi Ash-Shult. Demikian juga dengan

ayat-ayat,mungkin maknanya adalah hujjah yang merupakan salah satu

dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada salah seorang nabi-Nya.

Kemudian orang itu mempelajarinya. Mungkin orang yang diberi itu

adalatr Bal'am, mungkin juga Umayyah bin Abi Ash-Shult, karena

Umayyah pernah belajar dari Ahli Kitab. Jika maknanya adalah kitab

Al Qadhi Abu Muhammad berkat4 "Pendapat ini ditolak dan tidak benar berasal

dari Mujatrid. Barangsiapa diberi kenabian maka ia juga diberi ke'ma'shum-an
(terpelihara dari kesalahan). Itu telah ditetapkan oleh syariat. Seperti ini telatt

disebutkan oleh Abu Al Ma'ali dalamAsy-Syami.
t05, As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (316ll), dikufip dari Abu Syaikh, dari Al

Mu'tamir.
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yang diturunkan Allah kepada nabi-Nya, kemudian ia membacakannya

kepada atau maknanya adalah nama Allah Yang Maha

Agung, atau maknanya adalatr kenabian, maka inr tidak mungftin bagi

Umayyah, karena Umayyatr tidak pematr diberi seperti itu.

Tidak terdapat khabar yang dapat dijadikan hujjatr yang

menjelaskan maksud ayat itu dan siapakatr orang yang dimaksud. Juga

tidak ada dalil akal yang menunjukkan itu. Oleh karena itu, yang benar

untuk dikatakan adalah, ayat itu seperti yang telah difirmankan Allall
kita mengakui makna ztntrir ayat ini seperti yang diwahyukan dari

Allah.

Adapun ayat, tQl '# "Kemudian dia melepaskan diri dafi
pada ayat-ayat irz, " maksudnya adalah, orang itu keluar dari ayat-ayat

yang telatr diberikan Allah kepadanya. Ia menjauhkan diri dari ayat-ayat

itu. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15466. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
'Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkat4

"Ketika Nabi Musa menemui para pengunsa yang anglcuh dan

sombong, Bal'am menemui kaumnya seraya berkata 'Musa

adalah oftrng yang keras, ia memiliki banyak pasukan tentara.

Ia akan datang kepada kita dan membinasakan kita. Berdoalah

kepada Allah agar menjauhkannya dan orang-orang yang ada

bersamanya dari kita. Jika aku berdoa kepada Allatr agar Musa

dan orang-orang yang ada bersamanya itu ditolak, maka

lenyaplatr dunia dan akhiratku." Mereka terus seperti itu

hingga ia berdoa untuk kehancuran mereka. Kemudian Allah

mencabut karunia yang pernah Dia berikan kepada Bal'am.
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Itutah firman Allall ',r ';tK U;!t\ AU \i, 'd5('

6S6"Kemdian dia melepaspan diri dari pada ayat-ayat

itu, lalu dia diihtti oleh syetan (sampai dia tergoda), maka

jadilah dia termasuk orang'orang yang sesat'"ro'4

15467. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapal&u menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allatl

memberikan ayat-ayat-Nya kepadany4 kemudian ia

meninggalkannYa. 
D I 055

15468. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakq ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang ayag Q:4'g,,Kemudian dia melepaslcan diri dari

pada ayat-ayat ittt," iaberkata "Ilmu dicabut darinya'"1056

Firman Allah, ,Ay,$\ tiiY, "Lolu dia diihtti oleh syetan

(sampai dia tergoda)," ia berkat4"la mengubahnya menjadi

pengikutsyetarrsehinggaiamelawanperintahAllah.Ia
menentang perintah Tutrannya berbuat maksiat karena syetan

dan tidak mau taat kePada Allah'"

Firman Allah, 6561r t(3 "Maka iadilah dia termasuk

orang-orang yang sesat'" Dia berkata, "Ia tergolong orang-

,0, fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1616 dan 1617), Al Baghawi dalam

Ma'alim At_Tarail Ql56g),dan Ai Qurthubi dalam tafsirnya(71321').
ro55 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1618)'
roso 4[ 14"o,ardi dalam An-Nukat'wa'Al Uyun (3t280),Ibnu A!Ja9z1 dalarn zad Al

Masir (3D89), esy-5r;** dalam itath Al Qadir (hal' 632)' dan Abu Ja'far

An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'anQll05)'
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orang yang binasa karena kesesatannya, melawan perintatt

Tutrannya" dan lebih menaati syetan."

tco

Afr k; €s,6.ii -i\,'i,A,rS!5 u *ii@ 1;
"c4)Ui3 j,rfi- $" Jj bL4At,ff
#6 ;aii #rb r*q'6K 6,ri,:jir Js aft

@s'Kr-
"Danl<f,lauKanirnengh.endakirsesrrngultnyoKani
tmggil<arJ (dsaia)nya dengan aydt ayat itu, tctapi dia

cendffimg lnpada &trtif, dmr merumttl<m lwwa nafnmya
yffirg rcndah, mal,a perumpamamwrya seputi aniing iil<f,

l<finurnmghalaunyadiahnl<nnnyalidalmyadmriil<f, l<nrrru

rnartiarl<mrrya dia menguhnlcmt lidalmya (iu4a). Denikimt
itulah pmmpamaan ordng.orcmg ycrttg menhtstalcan ryat'

ayot Kmni. Mdl<,a centalcmilah (lrepdda mqelca) Icisah'ldsdh

itu agar rnerela berpikir."

(Qr. Al Nraaf lTlz L76)

Takwl firman Auah: €jii JL iA -x{rl; q'6i t;4 15
t; {V <Or" halau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami

tinggikan [derajatJnya dengan ayat-ayat ilu, tetapi dia cenderung

kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah\
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Jika Kami

menghendaki maka pastilatr Kami angkat derajat orang yang telatr

Kami beri ayat-ayat Kami itu. i;li Jt fi i;sT't 'Tetapi dia

cenderung kcpada dunia'. Dia berkata, 'Dia lebih merasa nyaman

dengan kehidupan dunia di bumi dan lebih cenderung kepadanya. Dia

lebih memilih kelezatan dan nafsu duniawi daripada akhirat. Dia

mengikuti hawa nafsunya dan menolak taat kepada Allall batrkan

menentang perintah-Nya'. "

Terdapat perbedaan takwil di antara ahli takwil pada kisah yang

disebutkan Allah dalam ayat ini. Diantaranya adalah:

15469. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari

bapakny4 batrwa ia ditanya tentang ayat, -u$'V *fi Stt;
ti, 'd56 (S!, it\Y. " Dan bacakanlah kepada mereka

berita orang yang telah Kami berilan kcpadanya ayat-ayat

Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), lcemudian dia

melepaskan diri dari pada ayahcyat itu." Dia lalu

menceritakan dari Siyar bahwa orang itu adalah seorang laki-

laki bernama Bal'am. Ia telah diberi mahkota kenabian dan

doanya dikabulkan. Nabi Musa datang kepada bani Israil, ia

menginginkan tanah tempat Bal'am berada 
-atau 

ia berkata:

Negeri Syarn-.

Orang-orang memsa ketalorkan, sehingga mereka mendatangi

Bal'am dan berkata, "Berdoalah kepada Allah terhadap orang

ini dan bala tentaranya." la berkata, *Aku akan memohon

kepada Tuhanku." Lalu dikatakan kepadanya, "Janganlatt

engkau mendoakan kejelekan terhadap merek4 karena mereka

para hamba-Ku, dan di antara mereka ada nabi mereka."
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Bal'am lalu berkata kepada kaumnya, *r{ku telatr berdoa

kepada Tuhanku, tetapi aku dilarang melalukan itu."

Mereka lalu memberikan hadiah kepadanya, dan Bal'am pun

menerimanya. Mereka kemudian kembali datang kepadanya

dan berkata "Berdoalatr agar mereka mendapat bahaya." Ia

berkata, eefiku akan berdoa." la pun berdoa, tetapi doanya

tidak diperkenankan. Ia lalu berkata, "Aku telah berdo4 tetapi

tidak diperkenankan." Mereka berkata, "Jika Tuhanmu tidak

suka engkau mendoakan kejelekan unhrk mereka, pastilatr Dia

melarangmu seperti pertama kali." Akhirnya ia mendoakan

kejelekan untuk Musa dan kaumnya, akan tetapi yang keluar

dari lidahnya adalatr doa kejelekan untuk kaumnya sendiri.

Ketika ia ingin berdoa agar kaumnya mendapat kemenangan,

ternyata yang keluar dari lidahnya adalatr doa agar Musa dan

pastrkan tentaranya mendapat kemenangan, atau seperti ifu,

- insya Allah. Kaumnya pun berkata, "Kami lihat engkau

mendoakan kejelekan untuk kami." Bal'am menjawab,

"Demikianlatr yang keluar dari lidahku. Jika aku mendoakan

kejelekan untuk Musa maka doa itu tidak akan dikabulkan.

Akan tetapi, aku akan menunjukkan suatu perkara kepadamu,

semoga itu dapat membinasakan mereka. Sesungguhnya Allah

murka terhadap perbuatan zina. Jika mereka melakukan

perbuatan zina maka mereka pasti binasa. Aku berharap Allah

membinasakan mereka. Keluarkanlah para wanita untuk

menemui pasukan mereka. Mereka adalah musafir, maka

asemoga saja merek aberzina, lalu mereka dibinasakan."

Mereka pun melakukan itq mereka mengeluarkan para wanita

untuk menyambut pasukan Nabi Musa. Raja mereka
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memptmyai seorang puti, ia menyebutkan keelokanny4 Allatl

yang lebih mengetatruinya. Bapaknya atau Bal'am berkata,

"Jangan engkatr serahkan dirimu kecuali kepada Musa."

Mereka lalu terjerumus kepada perbuatan zina. Kepala suku

salatr satu suku bani Israil datang kepada putri raja itu, ia
menginginkannya, rulmun putri raja itu berkata, tcr{ku hanya

menginginkan Musa." Kepala suku itu lalu berkata, "Ciri-ciri

rumahku begini dan begini. Keadaanku begini dan begini."

Putri raja itu lalu mengirim berita kepada bapaknya. Bapaknya

berkata "Dapatkanlatr ia. "

Seorang laki-laki dari bani Harun mendatangi mereka berdua

sambil membawa panatr untuk membunuh mereka berdua.

Allah memberi kekuatan kepadanya, lalu ia menikam mereka

berdua dan mengangkatnya dengan tombaknya. Orang banyak

menyaksikannya.

Bani Israil lalu diserang wabatr penyakit dan yang mati di

antara mereka sebanyak tujuh puluh ribu orang.

Abu Al Mu'tamir berkata: Siyar menceritakan kepadaku

batrwa Bal'am menrmggang keledai miliknya, dan ketika

sampai di Al Ma'luli -jalan 
menuju Al Ma'luli- ia

memukul keledainya karena tidak mau maju. Keledai itu lalu

berdiri seraya berkata "Mengapa engkau memukulku?

Apakah engkau tidak melihat apa yang ada di depanmu?"

Tiba-tiba syetan berada di depannya. Bal'am pun turun dan

bersujud kepadanya. Atlatl berfirman, H-e '-SV "Dan

bacalranlah kcpada merelca," hingga ayat, 6rKfr- W
"Agar mereko berpikir." (Qs. Al A'raaf f7l: 176). Siyar

j
l
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menceritakan kepadaku. Aku tidak tatru, mungkin kisatr orang

lain masuk ke dalamnya.lo5T

15470. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepadanya, ia berkata: Al

Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia

berkata: Kisatr seorang Ahli Kitab sampai kepadaku, ia

menceritakan batrwa Nabi Musa memohon kepada Allah agar

Bal'am dijadikan sebagai penghuni neraka. Lalu Allah

memperkenankan permintaan itu. Ia. berkata: Diceritakan

kepadaku bahwa Nabi Musa dapat membunuhnya setelatr

itu.1058

15471. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Salim bin Abu An-Nadhar, ia bercerita: Nabi Musa sampai di

bumi Kan'an bagian dari negeri Syarn. Lalu kaum Bal'am

datang kepada Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am,

" sesunggutrrya Musa bin Imran pada bani Israil telah datang

untuk mengusir kita dari negeri kita, ia akan membunuh kita

dan menjadikan bani Israil menempati tempat ini. Kami adalah

kaummtu kami tidak memiliki rumah, sedangkan engkau

orang yang doanya terkabul, maka keluarlatr dan berdoalatr

kepada Allah terhadap mereka." Bal'am menjawab, "Celaka

kamrt ia adalatr seorang nabi, utusan Allah, bersamanya ada

malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku

mendoakan kejelekan untuk mereka sedangkan aku

'0" Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61453), As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur
(3/6ll), dinukil dari Abu Asy-syaikh, dari Al Mu'tamir, Al Qurttrubi dalam

tafsimya (71319), serta Asy-Syaukani dalatr, Fath Al Qadir (hal. 631).
rott Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31289) dan Ibnu Katsir (6/453).
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mengetatlui sesuatu dari Allah?" Mereka menjawab, "Kami

tidak memiliki rumah." Mereka terus mengeluh dan merengek

hingga membuat tipu muslihat terhadapnya. Lalu ia
menunggang keledainya ke aratr bukit tempat pasukan tentara

bani Israil, yaitu bukit Hisan.lo5e

Belum berapa jatrh ia berjalan, tiba-tiba keledainya berhenti

dan menderum, lalu ia turun dan memukulnya. Ketika keledai

itu siap untuk berjalan, Bal'am kembali menunggangnya.

Namun belum berapa jatrh berjalan, ia kembali berhenti dan

menderrrm. Bal'am melalarkan seperti yang pertama ia

lakukan, dan keledai itu kembali berdiri, lalu Bal'am kembali

menungganginya. Namun belum berapa jauh berjalan, keledai

itu kerrbali berhenti dan menderum. Bal'am prm memukulnya.

Ketika Bal'am akan membuatnya berdiri, Allah mengizinkan

keledai itu berticara, *Celakalah engkau watrai .Bal'am,

kemanakatr engkau akan pergi? Apakah engkau tidak melihat

batrwa malaikat menolakku di hadapanku ini? Apakah engkau

akan perg menemui nabi utusan Atlatt dan orang-orang

mukmin untuk mendoakan kejelekan terhadap mereka?"

Bal'arn tidak berhenti, ia terus memukulnya. Allah lalu

memberikan jalan kepadanya ketika Bal'am melal:ukan itq
maka keledai itu kembali membawa Bal'am hingga ke kaki

bukit Hisan, tempat pasukan tentara Nabi Musa dan bani Israil.

Bal'am kemudian berdoa. Namun setiap kali ia mendoakan

kejelekan terhadap kaum Nabi Musa" doa itu berpaling kepada

!05' Demikian tertulis dalam semua naskah manuskrip. Al Allamatr Mahmud Syakir

menyebutkan batrwa yang benar adalah Husban, sebagaimana disebutkan oleh

Ath-Thabari dalam kitab tarikhnya.
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kaumnya. Niatrya adalah doa kebaikan untuk kaumnya,

rulmun yang terucap justnr doa kebaikan r.rntuk bani Israil.

Kaumnya pun berkata kepadany4 "Wahai Bal'am, apakatr

engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan? Engkau

mendoakan kebaikan untuk mereka dan kejelekan untuk

kami." Bal'am menjawab, "Ifu di luar kemampuanku. Ini

adalah kuasa Allah."

Lidah Ba'lam mengucapkan sesuatu, kemudian merasuk ke

dalam hatinya. Bal'am lalu berkata kepada mereka, "Sekarang

dunia dan akhirat telah pergi dariku. Yang ada hanyalatr tipu-

daya dan kilatl Aku akan membuat makar dan tipuan

untukmu. Hiasilatr para wanita, berilah mereka barang-barang,

kemudian kirimlah mereka kepada pasukan Musa untuk

menjual barang-barang itu. Biarkanlatr mereka" janganlatt

kamu melarang wanita yang menginginkan laki-laki dari

. golongan mereka. Jika salah seorang dari mereka berzina,

maka itu sudatr cukup bagimu."

Mereka pun melakukan itu. Ketika seorang wanita dari

golongan Kan'an yang bemama Kasbi (putri Shuwar, kepala

suku) melewati pembesar bani Israil, yait:u Zamri bin Syalum

ftepala suku Syam'um bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibratrim),

T*rmri berdiri mendekati Kasbi, ia meraih tangan Kasbi karena

mengagumi kecantikannya, kemudian membawanya hingga

Nabi Musa datang. Z*lnrmi berkata, "[ku menyangka engkau

akan mengatakan bahwa ini haram?" Nabi Musa berkata" "Ya"

perbuatan itu haram bagimu. Janganlatr engkau

mendekatinya." T,rrloni berkata, "Demi Allall kami tidak akan
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memahrhimu dalam hal ini." Zzrln:,r:, lalu membawa Kasbi ke

dalam kematrnya dan berhubungan intim dengannya.

Allah akhimya mengirimkan wabatr penyakit kepada bani

Israil. Fantrash bin Al Izar bin Hartrn, sahabat Nabi Musa"

adalah orang yang bertubuh kekar dan memiliki keluatan yang

datrsyat. Ia tidak berada di tempat ketika Z,arffi bin Syalum

melakukan perbuatannya. Ketika ia datang, wabah penyakit

telatr menyerang bani Israil. Berita itu disampaikan kepadanya,

maka ia mengarnbil tombak yang seluruhnya terbuat dari besi,

kemudian ia memasuki kemah, pada saat ltluZ,atwi dan Kasbi

sedang berzina, lalu ia menombak mereka berdua. Ia

kemudian keluar dengan mengangkat mereka berdua ke atas,

sedangkan tombak itu ia pegangkan pada tangannya"

disandarkan pada sikunya persis di atas pusarnya juga

menyandarkan tombak itu ke jenggotnya. Fanhash adalatr

putra sulung y'.J lzar, ia berkata "Ya Allatr, inilah yang kami

lahrkan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada-

Mu." Wabatr penyakit itu pm diangkat dari mereka.

Bani Israil yang mati terkena wabah penyakiq sejak Zamri

berzina dengan wanita itu hingga Fanhash membwruhny4

berjumlatr tujuh puluh ribu orang.

Al Muqallil berkata, "Dua puluh ribu orang, hanya sesaat pada

waktu siang."

Sejak itu bani Israil memberikan peruL tangan, dan jenggot

hewan yang mereka sembelih kepada anak Fanhash bin Al

Izar bin Haruru karena Fantrash menahan tombak dengan

perut, tangan, dan jenggofirya. Mereka juga memberikan harta
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pertama dan anak sulung merek4 karena Fanhash adalah anak

pertama Allz,at

Altah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad (tentang

Bal'am), t-.4 'd3$ W!. it$Y. -Gifr, 'V 
;$G Jir3 "oo"

bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kotti

. berikan lrepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi

Al Kitob), kemudian dia melepaslan diri dari pada ayat-ayat

itu)' Iaadalah Bal'am. 6)Ai}';rg3'd#\ )3,i8 " tnt,
dia diihtti oleh syetan $ampai dia tergoda), malca jadilah dia

termasuk orang-orang yang sesat," hingga ayat" 6;3{,i-;fi3
" Agar mereka berpikir." (Qs. Al A'raaf [7] : I 76)1060

15472. Musa menceritakan kepadakrl ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceri-takan kepada kami

dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika seorang laki-laki dari bani

Israil bemama Bal'am datang kepada para penguasa yang

" anglarh dan sombong seraya berkata, 'Janganlatr kamu takut

kepada bani Israil. Jika kamu memerangi merek4 maka aku

akan mendoakan kejelekan unttrk mereka'.1061

Yusya lalu memerangi orang-orang yang angkutr dan sombong

di antara manusia. Bal'am pergi bersama para penguzlsa yang

anglarh, ia menunggang keledai betina miliknya. Ia ingin

melaknat bani Israil. Namun setiap kali ia ingin mendoakan

kejelekan untuk bani Israil, justru doa itu tertuju kepada para

rm Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (2156s-569) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (61454 dan 455).
16r Demikian disebutkan dalam semua naskatr. Syaikh Mahmud Syakir

menyebutkan batrwa ada,kalimat yang hilang. Beliau kutip dari kttab Tarilh
Ath-Thabari,yaitu kata tr(lii "maka mereka akan binasa".
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p€nguasayanganghrhitu.Parapenguasayanganghrhitupun

berkata" 'Engkau mendoakan kejelekan untuk kami'. Bal'am

berkata, 'Aku ingin mendoakan kejelekan untuk bani Israil'.

Ketika ia sampai ke pintu kota, malaikat menarik ekor keledai

betina itu dan menggerakkannya hingga tidak bergerak. Ketika

ia memukuli keledai betina itu, keledai betina itu berbicarq

'Malam hari engkau menggaulikrl siang hari engkau

menrmggangiku. Alangkah celakanya perlakuanmu pa.daku.

Jika al(u mampu pergr maka pasilah aku pergi, akan tetapi

malaikat ini menahanku'.r

Tentang Bal'am inilah Allah berfirman, -,s$ 'V 
*fl 'Stt;

W!, '$i'U.'Dan bacakanlah kepada mereko berita orang

yang telah lfumi berikan kepadanya ayat'tyat Kami

(pengetahuan tentang isi At Kitab)', al aayah' "roa

15473. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: seorang laki-laki

menceritakan kepadaku, ia mendengar Ikrimah berkata:

Seorang wanita dari mereka berkat4 "Tunjukkan Musa

kepadaku, aku akan menggodanya." wanita itu lalu memakai

parfirm. Kemudian ia lewat di depan seseorang yang mirip

dengan Nabi Musa, kemudian berzina dengannya. Kemudian

Ibnu Hanrn datang, dan peristiwa itu diberitatrukan kepadanya,

maka Ibnu Hanrn mengambil pedang,lalu menusuknyahingga

keduburny4kemudianmengangkatryahinggapasangan
pelaku zina itu dilihat banyak orang. Jadi, dapaflah diketatrui

t62 Syaikh Al Alla;4ah Matrmud Syakir menguatkan pendapat yang mengatakan

bahwa lafazh .r3fltr artinya kedua bahunya menyatu'



SurahAJHr@-

batrwa ia bukan Nabi Musa. Lalu keluarga Hanm lebih

diutamakan daripada keluarga Musa dengan mendapatkan

bahu, otot, dan paha hewan Kurban. Orang-orang yang diberi

ayat-ayat oleh Allah, kemudian ia melepaskan diri dari ayat-

ayat rtrl adalah Bal'am.lo63

Ahli talovil berbeda pendapat tentang tal$il ayat, i{iiiG413
(n "Dan lrolau Kami menghendaki, sesungguhnya l{ami tinggikan

(deraj at)nya dengan ryat-ayat itu. "

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, Kami

mengangkatnya karena ia mengetatrui ayal-ayat itu. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalah:

15474. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah, q. ffii lb 15 "Dan lmlau l{ami

menghendaki, sesungguhnya lfumi tinggikan (deraiat)nya

dengan ayat-ryat itu,u bahwa Allah pasti mengangkat

derajatrya karena ilmunya. lofl

Ahli takwil yang tain berpendapat bahwa maknanya adalah,

'Jika Kami berkehendak, maka pastilatr Kami mengangkatnya dari

keadaannya karena kafir kepada ayat-ayat Kami. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalah:

16' Kami tidak menemukan atsar ini dengan sanad seperti ini dalam referensi yang

ada pada kami. Al Baghawi menyebutkan atas yang maknanya mirip seperti ini
dalam Ma'alim At-Tatail Q1570), ia sebutkan bahwa Harun menombak laki-laki
dan perempuan, kemudian kedua pelakg itu diangkat agar dilihat oleh bani

Israil.

'* Ibnu Al Jauzi dilam Zad Al Masir (31290) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil Q1572).
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15475. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, q,'fii 134 13

"Dan kalau l(ami menghendaki, sesungguhrrya Kami

tinggikan (deraiat)nya dengan ayat'ayat itu,u bahwa

maksudnya adalah, Kami pasti mengangkat derajatnya dari

keadaannya itu.165

15476. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allalt

U lfji l;L+ 1; "Dan kalau Kami menghendoki,

sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan cyat-cyat

itu,"bahwamaksudnyaadalah,Kamipastimengangkat
derajatnya dari keadaannya itu. 

I 066

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang benar dalam penakwilan

ayat ini adalah, Allah menyatakan berita ini secara umum dengan

firman-Nya, q, '.6i G+ 1: "Dan l<alau Kami menghendaki'

sesungguhnya l{ami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ryat itu,"

batrwa jika Allah berkehendak, maka ia mengangkat derajatnya dengan

ayat-ayat-Nya yang tetatr Dia berikan kepadanya. Mengangkat derajat

itu mengandung makna yang banyak dan bersifat umum, diantaranya

mengangkat kedudukan di sisi-Nya, mengangkat dalam keagungan dan

kemuliaan duniawi, atau mengangkat dengan menyebutkan kebaikan

dan pujian kepadanya. Bisa saja Allatr melakukan semua itu jika Allalt

t*t Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(5ll6l9),Mujahid dalam tafsirnya (ll25l), Al

Baghawi dalam Ma'alim At-iaruil Q1572), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (31290).
rw lbid.
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berkehendak mengangkatnya, kemudian Allah memberikan semua itu,

dan dengan pertolongan-Nya ia dapat melaksanakan ayat-ayat-Nya

yang telatr Allatr berikan kepadanya. Jika makna seperti itu
memungkinkan, maka dapat dikatakan batrwa Allah tidak

mengkhususkan makna tertentu, karena memang tidak ada dalil yang

menunjuk&an makna khusus, baik dari Hubar maupun dalil akal.

Adapnn fimran Allah, (o 
" Dengan nyat-cyat itu." Ibnu Zud

berpendapat seperti pendapat yang telah kami sebutkan.

15477. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, V. )itij G4 5j "Dan kalau Kami

menghendaki, sesungguhrrya Kami tinggikan (derajat)nya

denganayat-ayatirz,"denganayat-ayatitu.167

Dari firman-Nya, efil Jt iill i:51't "Tetapi dia

. : cenderung kcpada dunia." Para atrli takwil berpendapat seperti

pendapat yang telatr kami sebutkarU di antara mereka adalatr:

15478. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Al Haitsam,

dari Sa'id bin Jabir, tentang ayat,g$>ii JL # i:SJi
"Tetapi dia cenderung kcpada dunia," batrwa maksudnya

adatalL ia cendenmg kepada dwria.lo58

15479. ...berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari

Syarik, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, tentang malan ayat,

'67 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1619).

'6 Al Farra dalam Ma'ani Al Qttr'an (11399).

l
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efii JLIA;;S!3"Tetapi dia cenderung kepada dunia,"

batrwa maksudnya adalah, ia cenderung kepada dunia.l06e

15480. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku" ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

batrwa makna fi adalah merasa tenang.1070

15481. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, l"t berkata: Abu Tamilatl

menceritakan kepada kami dari Abu Hamzatr, dari Jabir, dari

Mujahid dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada bani

Israil ada seorang laki-laki bernama Bal'am bin Ba'ir, ia diberi

kitab suci, tetapi ia cenderung kepada cinta dan kelezatarr

dtrniawi serta harta Oleh karena itu, isi kitab suci itu tidak

bergrrna baginya."Io7 I

15482. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang makna ayat, iA i;dli
fi$t efii Jy"Trtopi dia cenderung kepada dunia dan

menurutkan hawa nafsunya yang rendah," bahwa ia mengikuti

dan cenderung kepada duniawi.loT2

Abu Ja,far berkata: Asal maknakata fi aau- bahasa Arab

adalah memperlambat dan menetap di suatu tempat. Penggunaannya

dalam lafazh:t#l iili 'tEit artinya: Seseorang menetap di suatu

r6e fbnu Abu Hatim dalam tafsimya(511619).
1070 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1619), Az-Zuiaj dalam Ma'ani Al Qur'wt

Ql39O), Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tonzil Q1572),Ibnu Al Javzi dalam Zad
Al Mosir (3/190), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Qll06).

'0'r Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51223).

'0" fbnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al ll/aiiz (21478) dari As-Suddi.
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tempat, yang sebelumnya ia berasal dari tempat rain. Seperti ungkapan
Z;.;}lrair dalam syair berikut ini:

,r*ir Wt r A ;1k fit \ *3 F t d,
"Rumah-rumah in milik siapa, alat menutupinya bukan di tempat

tinggi.

seperti yang telah tertulis di batu tempat air mengalir lekol abadi."t073

Maksudnya adalah, menetap di suatu tempat. Seperti ucapan

Malik bin Nuwairah berikut ini:

b:JrrL f;vf L;;-,y. :*:
"Anak-anak suatu daerah dari kabilah Malik

Dan Amr bin Yarbu', merela menetap untuk selamanya.,'1074

Sebagian pakar batrasa Arab Bashratr berkata, ..Makna

latazft fi uaa"r, menetap, berhenti, dan larrban. Sedangkan rafazh

ryijl artinya laki-laki yang tetap awet muda. Jika kata itu digunakan
pada binatang, maka artinya: Binatang yang glgi serinya telah tumbuh,

hingga tumbuh dua grg depannya.

15483. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang makna ayat, f; &6 "Dan menurutkan hawa

nafsunya yang rendah," batrwa maksudnya adalatr, ia
mengikuti kemauan kaumnya. I 075

'm Bait syair ini terdapat dalam Diwan Zuhair, dari syairnya yang berjudul Ni'ma
Al Fata Al Murri. Lrhat Diwan zuhair (hal, 25). Syair ini juga disebutkan dalam
Tafsir Al Qurthubi (71322).

1071 Bait syair ini terdapat dalam Al Ashmu'i1ryat (hal. 162).
"" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511620).

*,!.qq;:6\

I
I
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Takwil firman Allah: t,LiX- r{" Ji bL44rt JS )!fr '
,r11 ,'4;3 (Maha prtt tcwrraannya seperti aniing iika hamu

menghalaanya diulurhannya lidahnya dan iiha kamu

membiarkannya dia mengulurkan lidah ny a fi uga])

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang yang Kami beri

ayat-ayat Kami, kemudian ia melepaskan diri darinya, maka ia seperti

seekor anjing yang tetap menjulurkan lidatrnya, baik engkau mengusir

maupun membiarkannya"

Para atrli talo,il berbeda pendapat tentang penyebab Allah

mengumpamakannya seperti seekor anjing.

Sebagian dari mereka berkata "Ia diumpakan seperti seekor

anjing yang menjulurkan lidatrnya karena tidak mengamalkan kitab

Allah dan ayat-ayat-Nya yang telah Dia berikan. Ia juga menolak

nasihat kebaikan dari Allah, yang di dalamnya terkandung makna agar

ia menolak ajakan kejahatan dari orang-orang yang tidak diberi ayat-

ayat-Nya. Allah berfirman, 'Jika ia sama saja (tetap tidak dapat

menerima nasihat dan tidak mau meninggalkan kekufuran), baik ia

diberi nasihat dengan ayat-ayat Allah maupun tidak diberi nasihat,

maka ia diumpamakan seperti seekor anjing yang tetap menjulurkan

lidatrnya baik ia diusir maupun tidak diusir, ia tetap saja menjulurkan

lidahnya dalam kondisi apapun."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15484. Mutrammad bin Anu menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allab LiL *{" Ji bL44fr, 4{{ "uot-
perumpamaannya seperti aniing jilra kamu menghalaunya

diulurkannya lidahnya," ia berkata" "Ia tetap saja menjulurkan
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lidatrnya, baik engkau mengusimya maupun membiarkannya.

Itulah penrmpamaall orang yang membaca kitab suci tetapi

tidak mengamalkanny u.nt 
o7 6

15485. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkat4

tentang ayat, ,fi- ,{" Jj oyrGfi JF :itfr "Maka

perumpameunnya seperti anjing jila kamu menghalaunya

diulurknnnya lidahnya," ia berkata, "Andai engkau

mengusimya dengan hewan tungganganmu, atau dengan

kakimu, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Orang yang

membaca kitab suci namun tidak mengamalkannya

diumpamakan seperti i1u.:rlo77

Ibnu Juaij berkat4 "Hati anjing itu telah putus, ia tidak

memiliki hati, maka jika engkau mengusimya ia tetap- 
menjulurkan lidah, begitu pun jika engkau membiarkannya.

Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang

meninggalkan hidayah dan tidak memiliki hati seperti itu,

karena hatinya telatr terpufur.:: I 078

15486. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Taubatr menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari sebagian

mereka, tentang makna ayat, 4{o jj bL,ri-<-Ji +K Afr
e#-i4i3 31 i{N"Maka perumpamaannya seperti anjing

1076 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21572).t- Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(5ll62l),Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani
Al Qur'm Qll06), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (71322).

r@8 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/61l) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

Qt322).
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jilra kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika

lramu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (iuga),"

batrwa itulah orang kafir, ia tetap sesat meskipun engkau

memberikan nasihat. 
I o7e

15487. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari

ayat, $" Jj r! .;L,fl
perumrymaannya seperti anjing iika

i Ibnu

,ff
lamu

Abbas, tentang

$fr "Malca

menghalaunya

diulurkawrya lidahnya," bahwa perumpamaan orang yang

tidak mau membawa hikmah walaupun hikmah itu diberikan

kepadany4 dan ia tetap tidak mendapatkan hidayah kebaikaru

adalah seperti seekor anjing, jika dibiarkan ia menjulurkan

lidalL dan jika diusir ia tetap menjulurkan lidah-ro8o

15488. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah

telatr memberikan ayat-ayat-Nya kepadanya, tetapi ia

meninggalkannya, maka Allah menjadikannya seperti seekor

anjing yang jika diusir ia menjulurkan lidatrrya dan jika

dibiarkan ia juga tetap menjulurkan lidahnya."lo8l

roe Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21 100).

'm0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511620).
rotr Sebagian disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1618), hingga

lafazh, 'Allah telah memberikan ayat-ayat-Nya kepadany4 tetapi ia

meninggalkannya."
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15489. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan

kepa.da k*id.ri Qatadah, tentang makna ayat, 1; ;41'Stl;
irEsrft liilu q'{^ft W).'^ryr. elit u Dan bacatrantah

kepado merelra berita orang yang telah Kami berikan
lrepadanya ayat-nyat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab),
lremudtan dia melepaskan diri dari pada ayat-ryat itu, lalu dio
diifuti oleh syetan (sampai dia tergoda)." (Qs. Al A,raaf [7]:
175) Allah memberikan perumpamaan seperti itu terhadap

orang yang ditawarkan hidayah, tetapi ia enggan

menerimanya, batrkan meninggalkannya. Al Hasan berkata,

"Dia adalatr oftmg munafrk." Ayat, i:5$ Q.'il;j 13+ $
,LiY-r{"}J *,;ufr +K $!3y; €S,r*i JLIA
'c;X- )Uji t "Dan kalau x*rri menghendaki,

sesungguhnya Korni tinggikan (derajot)nya dengan qnt-ayat
tetapi dia cendenmg lteWdo duia don memrutkan howa

nafsmy yang rendoh, maka perumpamaotrya seperti anj@
jika kamu menglwlaunya diulwkannya lidahnya dan jika
kamu membiukannya dia mengulurkan lidahnya (iuga),,, ia
berkata, *Ini adalah perumpamaan orang kafir yang hatinya
telah mati.'lot2

Atrli talo,il yang lain berpendapat batrwa Allatr
mengumpamakannya seperti seekor anjing, karena ia memang

menjulurkan lidahnya seperti anjing. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalah:

tt' fbnu Abu Hatim menyebutkan kedua arsar ini dalam tafsimya dengan satu
sanad dalam tempat yang berbeda (5/1619 dan 1620).
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15490. Musa menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, ia berkata, tentang makna aya! JS ';tfr
,r$,- LUii il ,riL- ,{" ].3 ;:l ,rie4r "Maka

perumpantaannya seperti aniing jika kamu menghalauryn

diulurkonnya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia

mengulurkan lidahnya |uga)," bahwa Bal'am menjulurkan

lidatrnya seperti seekor anjing. Jika engkau mengusirnya maka

ia lebih menjulurkannya. I oE3

Abu Je'far berkata: Pendapat yang paling utama di antara dua

tahlril ini adalah yang mengatakan bahwa perumpamaan itu berlaku

bagi orang yang tidak melaksanakan ayat-ayat Allatr yang telah

diberikan kepadanya. Maksudnya adalah, walaupun ia diberi nasi[69 ia

tetap melanggar perintah Tuhannya. Ia sama seperti seekor anjing, baik

engkau usir mauprm engkau biarkaq tetap saja menjulurkan lidahnya

IGrni lotakan batrwa pendapat ini lebih utama, berdasarkan

dalil firman Allab 6$1", wK .'.51 ,:fi J5 "Dr^iki@t itutah

perwtrynaan orang-orang yang mendustakan ayat'ayat l(ami." Allah

menfadikan itu sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang

mendustakan ayat-ayat-Nya. Sebagaimana kita ketahui bahwa

menjulurkan lidahnya bukanlah sifat setiap pendusta yang tidak mau

bertobat dari mendustakan ayat-ayat Allatt. Itu hanyalah perumparnaan

yang diberikan Allah terhadap mereka Jika demikian maka dapat

diketahui batrwa orang yang disebutkan Allatr sifatnya dalam ayat ini,

maka demikian juga halnya dengan orang-orang yang mendustakan

ayat-ayatAllalt sama seperti itu.

r0t3 Al Qurthubi dalam tafsirnya(71323).
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rarrwil firman Allah: qit@h \i$6j1;;tt Jg Aft
6i3fr- ;fi ;;Ai loemikiin itutah perumpamaan oranserang

yang mendustakan ayat-ayat KamL Maka ceritakanlah [kepada
merekal kisah-kisah itu agar mereha berpikir)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Penrmpamaan yang

Aku sebutkan ini berlaku bagi orang yang telatr Kami berikan ayat-ayat

Karni, akan tetapi ia melepaskan diri darinya. Demikian juga dengan

omng-orang yang mendustakan huiiatr-hujjah Kami, tanda-tanda

kebesaran Kami, dan bukti-bukti yang Kami berikan. Mereka mengikuti
jalan orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Kami yang telatr Kami

berikan kepadanya, dan tidak melaksanakannya, batrkan

meninggalkannya."

Firman Allab 
"rAi ,#\ "Maka ceritakanlah (kcryda

mereka) kisah-kisah iril.' Allah berfimran kepada Nabi Muhammad

SAW, "Watrai Muhammad, ceritakanlah kisatr-kisah yang telah Alnr

sebutkarU tentang orang yang telatr Karni beri ayat-ayat Kami. Berita

tentang umat-umat yang telah Aku beritahukan kepadamu dalam stratr

ini. Aku telah menceritakan kisatr-kisatr mereka kepadamu, juga kisah

orang-orang seperti mereka. Tentang hukuman yang mereka terima

ketika mereka mendustakan para rasul utusan Kami, serta adzab yang

IGmi timpakan kepada Quraisy, kaummg dan umat sebelummu, yaitu

bani Israil, agar mereka mau berpikir tentang itu, kemudian mengambil

pelajaran dan bertobat sehingga patuh dan taat kepada Kami. Juga agar

mereka tidak ditimpa adzab seperti omng-orang sebelum mereka

Orang-orang Yahudi dari kalangan bani Israil itu mau merenung dan

mengetahui hakikat kebenaran tentangmu dan kebenaran kenabianmtU

karena berita tentang orang yang diberi ayat-ayat Kami itu tidak mereka

ketahui dan tersembunyi dari mereka, serta hanya diketahui oleh para
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pendeta mereka dan orang-orang yang membaca serta mempelajari

kitab-kitab suci. Engkau mengetatrui semua itu, padahal engkau orang

yang ummi (tidak dapat membaca dan menulis). Engkau tidak bisa

menulis dan membacq serta tidak pernatr mempelajari kitab-kitab suci

mereka. Engkau juga tidak pernah belajar k"pada orang-orang yang

berilmu di antara mereka. Itu menjadi btrkti nyata bagi mereka bahwa

engkau adalah rasul utusan Allah. Bahwa sebelumnya engkau tidak

mengetatrui tentang berita itu, dan semua itu hanya wahyu yang

diturunkan dari [angit."

Abu An-Nadhar berpendapat sePerti rtu, ia berkata:

15491. Ibnu Hgmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan k"padu kami dari Muhammad dari Salim Abu

An-Nadhar, tentang makna ayat, (r;fiQ;fi ,Arli ,#E
"Maka ceritakanlah (kcryda mereka) kisabkisah itu agar

mereka berpi6r," bahwa matcsuanya adalah bani Israil. Itu

karena engkau (Mutmmmad) datang k"pad. mereka membawa

berita yang tersembunyi dari mereka Mudah-mudahan mereka

mau berpikir dan mengetahui bahwa yang merrbawa berita

masa lalu ini hanyalah seorang nabi yang membawa berita itu

dari langit.los

c{tc

"* lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (51162l)-
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@ 5,1!i 13(l#i Wp.tiK'u;ri ifii \t -{"

" Anrat bwvrklah penmpdmnf,fl orctng. or(mg y aflg
rnenful'stal<m ayat ayatKarni dfrrJl<epada diri nsel<a

sendirilah ms elca b erbwt flralim."
(Qs. Al A'raaf I7l: IZZ)

Takwir firman Anah : V(#i13 G$giiK'-_ Si iflt x: ie
'oA5- (Amot buruhlah orangerang yang

mendustahan ayot+yot Kami dan kepada diri mereka sendirilah
mereha berbuot zholim)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, '.Sungguh sangat jelek
perumpamzum orang-orang yang mendustakan hujjatr-hujjah dan bukti-
bukti Allah, mereka mengingkarinya, padahal diri mereka sendiri yang

mengurangi keberuntungannya. Mereka tidak akan mendapatkan
manfaatnya karena mereka mendustakannya. penggr.uraan kata ini
dalam kalimat adalah, lr lrii;; yang artinya perumpamaan yang
pding jelek. Mereka diumpamakan sebagai suatu kejelekan, tetapi kata
kejelekan itu dibuang karena maknanya telatr diketatrui, sebagaimana

terdapat dalam ayat, 5i i;t i; '4i "6j ,Akan tetapi sesungguhnya
lccbajilran itu ialah beriman kcpada Allah'. (es. Al Baqaratr l2!: 177)
Asal kalimat ini adalatr !u, iI U 

t4"ir'$t 
V*sartinya, ,Akan tetapi

kebaikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah'. Kami
telatr menjelaskan masalatr seperti ini di beberapa tempat lain, maka
tidak perlu diulang lag."
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'"r)=fi ?,A4!6$;r-i::"aiii!(#'11*;
"Bmangsiapa yang diberi pehntiuk oleh Nlah, mnka dialah
yarrg mendapat Deantiul$ danbarungsiapa yang disestl<mt

Nlah, mal<a nerelcalah orcmg.or(mg yang rwetugi."

(Qs. Al ^{raaf [7]: 178)

Takwil rirman Altah: ,1411 ,yA Ji"cii){'# f"\ * J
@ er;it 'ri {naranssiata yang diberi petuniuk oleh Allah, maka

diatah yang mendapat petuniuk; dan barangsiapa yang disesatkan

Alhh, maka merekalah orang4rang yang merugi)

Abu Ja'far berkata: Altah berfirman, "Hidayah dan kesesatan

ada di tangan Altah. Orang yang mendapat hidayatr adalah orang yang

berjalan di jalan kebenaran. Mengikuti hidayatr kebenaran agamanya

yang merupakan hidayah dari Allatr. Allah akan memberikan taufik-

Nya kepada jalan yang benar. Orang yang sesat adalah orang yang

dijadikan sebagai orang yang hina, tidak mendapat pertolongan Allatr

untuk taat kepada-Nya. Barangsiapa seperti itu maka sungguh ia orang

yang merugi. Maksudnyu uql.h orang yang binasa. Kanli telah

menjelaskan makna UataalAi'keruglan' ,4'4i 'petunjuk', aan ii>tb]li

'kesesatan' di beberapa tempat dalam kitab kami ini, maka tidak perlu

diulang lagi.'

occ
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#;r 3'etv g cfi:?'&a.Cv,,';i1

"Dan se$r?rggultrryaKami iadil<arr tmrl.tk (isi nsala
Jalwtrr) l<cbanyal<m dari iin dm marrusia, nrrl":el<a

memptrryaihnti,tetapiddakdipersunakfil.rrryaunt;,tk
menulwrni (oyat.ayat Nlah) ilmr mrr:el<a mempurtyai mata
(t"tapi) dnak dipqsunal<arwrya unatk ndilw (tando.tmdo
lcelqasam Nlah), ilmt merel<a menpurryai telinga (tctapi)

fidnk dipugunal,ar.nyo unr.tk merldffigar (ayat ayat Nlah).
Mqela iat sebagaibhatang tamah bahknrr nrl..:el,,alebih

sesct lagi. Mueka iatlah orcmg.ordng yarrglallrri."

(Qs. Al A'raaf Ulz L79l

Takwit fiman Atlah: "rt'1'5 'd, Afi?'-3i;J-it;i i{i
V.ij6{ 3$(, pr +,6i;_3',bW-(,tifr-S :.;f { <r,"
sesungguhnya Kami jadikan untuh [isi neraka JahanamJ kebanyahan

dari jin don manusia, mereka mempunyai hoti, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami [ayat-ayat AllahJ dan mereka

mempunyai nata [tetapiJ tidah dipergunahannya untuk melihat

[tanda-tanda hehuasaan Allahl, dan mereha mempunyai telkga
[tetapiJ tidak dipergunakannya untuh mendengar [ayat-ayat Alkhl)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Kami telatr

menciptakan banyak jin dan manusia untuk neraka Jalranam.



TahirAtJl.{Jhabari

Penggunaan tata l1i dalam kalimat ti:; '6?tN,iirr [i artinya Allah

menciptakan mereka."

Ahli takwil yang berpendapat seperti pendapat yang telatr kami

sebutkan diantaranya adalah:

15492. Ali bin Al Husain Al Azdi menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Yatrya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Mubarak

bin Fadhalah, dari Al Hasan, tentang firman Allah, iV" ';1i

"ri'f 
'4 G 69 '.3i;J."Dan sesungguhnva Kami

jadikan untuk (isi neraka Jahanam) kebanyakon dari jin dan

manusia," ia berkat4 "Bagian dari makhluk ciptaan K*ni.:r1085

15493. Abu Kuraib menceritakan keoada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Za'idah menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al
Hasan, tentang makna firman Allall -.fi;J. 

1ty;', idti "Dan

sesunggulmya lhn i jadikan untuk (isi neraka Jahanam)," ia

berkate "Kanli telah menciptakan." I 085

15494. ...berkata: Takaria menceritakan kepada kami dari Itab bin

Basytr, dari Ali bn Badzimah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata

"Anak-anak zinatermasuk yang diciptakan Allah untuk neraka

Jatranam.'1087

15495. ...berkata: Z,akaria menceritakan kepada kami dari Adi dan

Utsman Al Ahwal, dari Marwan bin Mu'awiyah, dari Al

Hasan, dari Amr, dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari seorang

satrabatnya di Tha'if, dari Abdutlatr bin Amr, dari Rasulullatt

"t5 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (1D33) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (511622).
tos Abu Ubaidah dalan Maiaz Al Qur'an (1D33) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (511622).
r0t7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511622).
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SAw, beliau bersabd4 * 4t ni os ,frs 6 #."616 tri'r i,t

#, (t'5 "sesungguhnya t"tft* Altah menciptakan makhluk

untuk nerako Jahanam, makn anak zina adalah termasuk yang

diciptakan untuk ner aka Jahanam."t088

15496. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, '-1i;J- fiV:' 'ii!j "Dan sesungguhnya Kami

jadikan untuk (isi neralca Jalanarn)," ia berkata" "Maknanya

adalalL'Kami telatr menciptakan'." 1089

15497. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata, tentang makna ayaL '-3i;). Cf;; irtt "Dan

sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jalwnom)," ia

berkata" "I(ami telatr menciptakan untuk Jahanam kebanyakan

dari jin dan manusia."lffi

15498. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: AHullatt
menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

aya\ ',1i|J-eV" li:; "Dan sesungguhrrya Kami jadikan untuk

(isi neraka Jahanam)," maksudnya adalalL Kami telah

menciptakan.l@l

ror As-Suyrthi dalam Jam' Al Jovami'(4984) dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(slt622).

tme As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3t614).
rm Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mas ir (3/ l 9 l ), tanrpa s anad.
ro' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl62l\.
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 6* 'A4. GY.r; iAi

,ri'6 Ufj C "Dan sesungguhnya Kami jadilan untuk (isi neralta

Jalunam) kcbanyakan dari iin dan manusia," berdasarkan

pengetatruan-Nyatentang keadaan merek4 bahwa mereka akan menjadi

penghuni neraka Jatranam karena kekufrran mereka kepada Tuhan

mereka.

Adapun firman Allah, q.',rffi-S :r.$'$"Mereka mempunyai

hati, tetapi tidak dipergunaknnnya untuk memahami (ayat-ayat Allah),"

maknanya adalall mereka yang dicipakan Allah untuk neraka Jahanam

adalah orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk

memalrami ayat-ayat Allah. Tidak merenungkan bukti-bukti keesaan-

Nya. Tidak menganggapnya sebagai bukti-bukti terhadap kebenaran

para rasul-Nya, sehingga mereka dapat mengetahui keesaan Tuhan

mereka dan hakikat kenabian para nabi mereka. AUah menyebut

mereka sebagai orang-orang yang tidak mau memahami ayat'ayat

Allah, karena mereka menolak kebenaran serta tidak mau merenungkan

hakikat kebenaran dan batilnya kekufuran.

Demikian juga dengan firman-Nya , ti, 5:E- < "i;\ '{, "Do'

merelra mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunaknnnya untuk melihat

(tanda+anda kelamsaan Allah)," maknanya adalah, mereka memiliki

mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran A[afi

dan bukti-bukti keesaan-Nya yang harus mereka renungkan dan

pikirkan, sehingga dengan demikian mereka dapat mengetahui

kebenaran yang diserukan oleh para rasul yang diutus kepada mereka'

Kerusakan mereka ada pada kemusyrikan dan kedustaan terhadap para

rasul utusan Allah, karena mereka,tidak melakukan semua itu' Oleh

karena itu, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak mau

melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
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Firman Allatr, +, 'u#- $ i6( 'd{2 " Do, mereko mempunyai

telinga Qetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat

Allah)," maksudnya adalah, mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat

kitab suci Allah hingga mereka bisa merenwrgkan dan memikirkannya.

Mereka justru menolaknya seraya berkata, ,t$JV t€fi| {41i,1:1rf
'o# 'Kif "Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Janganlah lmmu

mendengar dengan sungguh-sung*h akan Al Qur'an ini dan buatlah

hiruk-pilatk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahlan mereka'."

(Qs. Fushsilat [41]: 26) Itu sama seperti yang disebutkan Allah tentang

mereka dalam ayat"'oli4{ ;# f;J t8'7 "Mereka tuli, bisu dan

buta, malra (oleh sebab itu) merela tidak mengerri." (Qs. Al Baqaratr

l2l 171). Orang-orang Arab menyebut ungkapan seperti itu terhadap

orang yang tidak menggunakan anggota tubutgrya untuk kebaikan

dirinya. Diantaranya adalah ungkapan syair Miskin Ad-Darimi berilut

ini:loe2

'- '$)t'rl'rG ,4; ,P 'e?'G're rl tiY.;pf
c-. ) ,61

P qfv, u:t,# t'3;. ok b ?Lt
"Aht buta l@tika tetanggaht keluar

Hingga tetanggaht menutup tirai.

Afutuli tentang apayang terjadi.

Pendengarar*a, tidak ada penyumbat pada pendengaranl*. " 
I oej

r@ Miskin adalah gelarnya" namanya adalah Rabi'ah bin Amir bin Anif bin Syuraih

bin Amr bin Zaid. Ia digelari Miskin karena ia mengucapkan, liJ i,5:' tJt

gFl'am miskin bagi orang yang mengingkariku." Ia wafat paaa tfiui a9'u.
Lihat biografinya dalam Al Aghani Q0n2q.

''t Dua bait syair ini disebutkan dalam Tafsir Al Bahr Al Muhith karya Abu

Halyan Gf22S) dengan lafazh yang berbeda seperti yang terdapat dalam kitab
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Dikarenakan dirinya tidak mau melihat dan mendengar, maka ia

sebut dirinya sebagai seseorang yang buta dan tuli.

Juga terdapat syair lain,l@a

* A)zl'i jl, taiLi:'.1,2 Ttiititr'r'j

? ,tat ,21Jt'u|# i:, ti:L'o$t',*::irrt;t
-

" Aib yang tidak layah aht nli turlndapnya.

Jilra afumau, aht adalah orangyangbisa mendengar-

Segera aht jauhkan dirifu darinya.

Otot telah dilantkan urat saraf."t0es

Masih banyak ungkapan dan syair Arab lain tentang hd itu.

Di antara attli takwil yang berpendapat seperti ini adalatr:

l54gg. Al Harits menceritakan kepadaku" ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Mujatrid berkata tentang firman Allah, V.'o;i-J 3.;i &
"Mereko mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk

memahami (ayat-ayat Allah)," ia berkata, "Mereka tidak mau

mempergunakan hati mereka untuk merenungkan akhirat,

walau sejenak. +r'ota-1"iG| '$t 'r* mereka mempunyai

mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-

ini. Dalam tafsir tersebut berbunyi, ti 4 *ur ii tl,tb "Karena sengajq

padahal pada telingaku tidak ada sumbatan.

'@a Penyair ini adalah Abdullah bin Murrah Al Ijli'
,rt B"ii syair ini disebutkan dalam Al ,Muharrar Al.llr-.aj!2,-(21480). Terdapat

perbedaan lafaztr pada baris keduq L'#, ybilt it'r#- rii "Aku tetap marah

hingga samPai ke otot'"
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tanda lcehtasaan Altah)', maksudnya adalatr petunjuk. irfrt;'gt
q. 'u;:5- i 'Dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak

dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah)',

kemudian mereka dijadikan seperti binatang temak, bahkan

lebih jelek dari itu. Allah berfirman, 'Jtli $.'Bahtran merelca

lebih sesat lagi'. Kemudian Allah memberitatrukan bahwa

mereka adalatr orang-orang yang lalai."l0e6

rariwit lirman Anah: 3M1'A A{tlJ i S rC'iV,A{j
(Mereka itu sebagai binatang lernak, bahkan mereka lebih sesat lagl
Mereka itulah orang-orang yang lalai)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ,GlK i$j "Urreka itu
sebagoi binatang ternalc," mereka adalah orang-orang yang diciptakan

untuk neraka Jatranam. Mereka seperti binatang temak, binatang yang

tidak mengerti apa yang dikatakan kepadanya tidak mau melihat apa

yang baik rurtuk dirinya, dan tidak mau merenungkan mana yang baik

dan mana yang jelek dengan hatinya. Oleh karena itu, Allatr

menyamakan mereka dengan binatang, karena binatang-binatang itu
tidak mengambil pelajaran dan peringatan dari bukti-bukti kekuasaan

Allah yang mereka lihat, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah dari

kitab'Nya yang mereka dengar.

Kemudian Allah berfirman, 'J:; I $. "Bahknn mereka lebih

sesat lagi." Maksudnya adalatr, orang-orang kafir yang diciptakan untuk

neraka Jahanam, sangat menjauh dari kebenaran dan menempatkan diri
pada jalan kebatilan. Mereka lebih paratr daripada binatang, karena

16 Al Qnrthubi dalam tafsirnya (7t324), tanpa sanad, dan As-suyuthi dalam Ad-
Durr Al Mantsur (31613), dengan lafazhnya, dengan sanad.



Tdfsirll;h,lhabari-

binatang tidak bisa memilih dan membedakan. Binatang itu digiring.

Meskipun demikiaq binatang tetap lari dari batraya dan mencari

makanan untuk dirinya. Sementara orang-orang yang disebutkan Allah

dalam ayat ini, meskipgn mereka diberi pemahaman, akal untuk

membedakan antara yang baik dan yang berbatraya, akan tetapi mereka

justru meninggalkan kebaikan dunia dan akhirat merek4 serta mencari

batraya. Oleh sebab ifil, binatang lebih lurus daripada merek4

sedangkan mereka lebih sesat daripada binatang, sebagaimana ciri dan

sifat mereka yang telah disebutkan Allah.

Firman Allah, 3j*dt ? ,1{;1"Mereka itulah orang-orang

yang lalai," maksudnya adalah, merekalah orang-orang yang

disebu&an sifat-sifatrya; suatu kaum yang lalai, yakni melupakan ayat-

ayat-Ku serta tidak men-tadabburi-nya dan mengambil pelajaran sena

menjadikannya sebagai dasar atau ketauhidan Tuhan'

coo

:r# e 5:323-'u-$ \i;i'\t ;S it::fi
.bfr\](6i,i;#

"Hany a milik Nldh asYrnau.l lnmw ,nrtal<fl b ennohmtlah

l<epadn Nya dengart menyebut dsffiiltllws-;nfl itu dln
tinggailrrlntahotang'otdngydttgmenyimpartgdati
lrcbenar an dalam (rneny ebut) nmna'nmna'Nya'

Nanti nrrrel<a al<fil rnendapat balasan tcrhadap apa

y ang talah met ela kci al'an''

(Qs. Al .{raaf [7]: 180)

i6:.i\;'{
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Talrwil firman Anah: 'u-$ V;;, +. li$ gA il$t ;^:
@ 5r- ij,ft 'o;# :5{5 a 5t#- (Hanya mitik Auah asmaut

husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul

husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari
hebenaran dalam [menyebutJ nama-nama-Nyu Nanti mereha akan

mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 85 ilu-\i\ jt$ "Hanya

milik Allah asmaul husna," maknanya seperti yang disebutkan Ibnu

Abbas berikut ini:

15500. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakg ia berkata:

Bapaklcu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang makna ayat,

+.|ifr 6111 ild\rt jS"Hanya milik Altah asmaut husna,

maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul

husno itu," ia berkata" "Di antara nama-nama Allah adalatr

iSw*re Matra Kuasa' aan ]rhii 'Yang Maha Agung'.
Sernra rrflrro-rvurra Allatr itu baik."l@7

15501. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu

Sirirt dari Abu HurairatU dari Rasulullah SAW, beliau

bersaMa, zZi, hS til2rl U ty! llfr\ ri-,,r'AJ-ts ,,-,.!.'ol,
"Sesungguhnya Allah itu memiliki sembilan puluh sembilan

noma, seratus larang satu. Barangsiapa menghitung

[menglafalJnya, maka ia akan masuk surga)."r@t

'- lbnu Abu Hatim dalam tafsirn ya (5/1622).t* [fi.. Al Bukhari dalam Ad-Da'awat (6410), Muslim dalam Adz-Dziln wa Ad-
Du'a'(5), dan At-Tirmidzi dalam As-Sunan (350S).
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Adapun firman Allah, 4# 4 5:a#- ir-$ V;;t "Dan

tinggallranlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam

(menyebut) nama-nama-Nya," maksudnya adalah, orang-orang

musyrik. Di antara bentuk penyimpangan mereka dalam menyebut

nama-nama Allah adalah menyebutkan nama-nama Allah kepada

sesuatu yang tidak layak. Mereka memberikan nama-nama itu kepada

tuhan-tuhan dan berhala-berhala mereka. Ada yang mereka tambatr dan

ada pula yang mereka kurangi. Ada di antara ttrtran dan berhala mereka

yang diberi namaAl-Lata orJi yang menurut mereka berasal dari nama

Allah. Ada pula yang mereka beri nama Al '(Jzza @:,;ii ), yang menurut

mereka berasal dari satah satu nama Allah, yutu'i-;J].

Mereka yang berpendapat seperti ini di antara ahli takwil

adalah:

15502. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang makna ayat,

4# Q 5:#- i-$ V;it " D an t i n g g at kant ah o r an g- or an g

yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-

nama-Nya," ia berkata, "Di antara bentuk penyimpangan

orang-orang yang menyimpang adalah pemyataan mereka

batrwa, t XJi termasuk nama-nama Allah.'loee

15503. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jr:raij, dari Mujatrid, tentang makna ayat,

,B Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511623) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'
TaruilQl576).
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4# Q 5:#- lr-$ W;t " Dan tinggalkanlah orang-orang
yang menyimpang dari kebenaran dalam (merryebut) namo-

nama-Nya," ia berkata, "Mereka mengambil kata cFi dari

illi aarrtata i:rylidari lafhzh tr111.r'r 
r00

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman
Allah, $;+if-. Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah,

mereka mendustakan. Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15504. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

malma firman Allah, 4# 4 5:aS- 'u-$ Vji: "Do,
tinggalkanlah orang-orong yang menyimpang dari kcbenaran

dalam (menyebut) nama-tutma-Nya," batrwa makna <rr#.
adalab mereka mendustakan.

Ada yang berpendapat bahwa maknannya adalah, mereka

mempersekutukan Allah. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15505. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,
dari Qatadalu tentang ayat, 6sL]-batrwa maknanya adalah,

mereka mempersekufukan Allah. I I 0l

Asal kata 3r;r.i}r dalam batrasa Arab adalatr berpaling dari tujuan
yang sebenamya" menjauh dari tujtran dan berpaling. Kemudian kata ini
digunakan terhadap setiap sesuatu yang berbelok dan tidak lurus. oleh
sebab rtu, liang kubw disebut 1i.f "liang lahad", karena orang yang

lli n Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil QtS76).rr0r Abu Ja?far An-Nuhhas dalam Ma'ani-At eir'an ellog),Ibnu Athilryatr dalam
Al Muhoro Al Wajiz QDSI), Abu Hayryan dalam At Bahr Al ltluhith (5D32),
dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D93).

1
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dikubur di dalamnya diletakkan pada bagian samping, bukan pada

bagian tengatr. Penggunaarurya dalam kalimat, 'ti $a1'rt-i;ri 'tilf
ttliituj",ai.

Diriwayatkan dari Al Kisa'i bahwa ia membedakan antaru ,rli1

dan irr.i. Menurutnya, makna kata lafazh rtiilaaaUh, menyimpang dari

tujuan yang sebenarnya. Sedangkan U.i uaufun cenderung kepada

sesuatu. Semua lafazh'oi:raj,- yang terdapat dalam Al Qur'an ia baca

<-r;+,t dengan huruf ya'berharakat dhammah dan ha'berharakat

lrasrah. Berasal dari kata irJJ- 'JAi,kecuali ayat dalam surah An-Nahl,

ia membac arrya, ts\Ji*- dengan hurufya ' dan ha' berharakat fathah.la
menyatakan batrwa maknanya adalah kecenderungan terhadap sesuatu.

Sementara itu, para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa

makna r6il serta :rr..i adalah satu, dan kedua kata ini adalatr dua

batrasa dalam satu huruf dan satu makna.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membacanya.

Mayoritas ahli qira'at Madinah, sebagian ahli qira'ar Bashrah dan

Kufah, membacanya" <t5$- dengan huruf ya'berharakat dhammah

dan ha'berharakat kosrah, yang berasal dari kata ir*t 
"ri-.i(. 

nemikian

dalam seluruh kata ;.t1itcJi-yang terdapat dalam Al Qur'an. Sedangkan

mayoritas abli qira'a, Kufah membacany a, is116Jr-dengan hurufya'dan

ha'befitarakatfathah,yangberasaldarikatai1..k-'t^i.troz

Abu Ja'far berkata: Kedua kata ini mengandung satu makn4

maka dibaca dengan bacaan manapun, tetaplah benar. Hanya saj4 saya

memilih bacaan dengan hurufya'berharakat dhammah menurut batrasa

rr02 Hamrah membacanya, o'2it;k dengan huruf ya' dan ha'berbaris fathah.
Sedangkan ahli qira'at lain membacanya, is'2!tzJJ- dengan huruf ya'berbaris
dhammah dan huruf lza'berbaris kasrah.Lihat At'Taisrr, (hal. 94)'
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mereka yang berpendapat bahwa kata ini berasal dari kata i;i( k*"nu
bacaan ini lebih masyhur dan lebih fasih.

Ibnu Zaid berkata, tentang ayat, O 5t#- 'r-$ V;it
.tS,JJ"Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari

lrebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya," bahwa ia adalatr

maruukh.

15506. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, .{;t 4 5::S- ';l$ Vii, "Oo"
tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran

dalam (menyebut) nama-nama-Nya," ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang kafir. Ayat ini telah marcukh, di-nasalch

oleh ayat tentang peperangan."l |03

Ucapan Ibnu Zaid itu tidak mengandung apa-ap4 karena ayat,

.hfr -A 5t#- 'u$t Wir"Dan tinggalkanlah orang-orang yang

menyimpang dari kcbenaran dalam (menyebut) nama-noma-Nya,"

bukan perintah dari Allatr kepada Nabi Muhammad SAW agar

membiarkan orang-orang musyrik untuk mengucapkan itu hingga

mereka layak untuk diperangi. Akan tetapi ayat ini adalah ancaman dari

Allah terhadap orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam

menyebutkan nama-nama Allah, dan itu adalah ancaman bagi mereka.

Sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, 'ti.:SS lp?- p;t
dSii'34i$-t "Biarkanlah mereka (di dunia ini) malan don berse,nang-

senang dan dilalaikan oleh angan-angan (lasong)- " (Qs. Al Hijr [15]:
3) serta firman-Nyu, @ /.,#-3#-V1ry ii$r;Ur'rjg_ "Asar

rr03 16oo Athiyyah dalam Al Muharrar Al lfajiz (2t481) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir Qf294).
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mereka mengingkari nilonat yang telah Kami berikan kepada mereka

dan agar mereka ftidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak

merelra alran mengetahui (akibat perbuatannya)." (Qs. Al 'Ankabuut

l29l:66)

Kalimat seperti ini tidak termasuk dalam kategori perintah, akan

tetapi ancaman. Artinya, "Wahai Muhammad, berikanlah tenggang

waktu kepada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam

menyebut nama-nama Allah hingga tiba masanya mereka akan dibalas.

Jika masa itu tiba maka mereka akan dibalas terhadap perbuatan yang

telatr mereka lakukan sebelum itu; kekufuran kepada Allah,

g dari kebenaran dalam menyebut nrtma-nama Allatr, dan

mendustakan Rasul-Nya. "

coo

@ 5Jv--*i6\1"#-M-(frfi
"Don ili antaru orcmg-ororrlgycrrlgKami ciptal<m adaumat
yffirg rnen$qi peamiak dmgonhak, dsrl daryan yartghak

itu (pulf,) nrrz:elca mmialmtl<frrr l<Padilfrr.."

(Qs. Al A'raaf [7]: 181)

Talrwil firman Allah: <rb.-.rj 6\3:!44-fnl U
@Orrn di antara orangarang yang Kami ciptakan ada unat yang

memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu lpulal
mereka mcnj alanhan ke adilan)
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Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, "Di antara oftmg-

orang yang Kami ciptakan itu ada ulnat," adalah sekelompok orang

yang memperoleh hidayah. Mereka mendapat petunjuk kebenaran -411

<-,b.- "Dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan

keadilan," dan dengan kebenaran itulah mereka menetapkan hukum

yang adil serta membuat manusia menjadi baik." Sebagaimana

dikatakan oleh Ibnu Juraij berikut ini:

15507. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang makna ayat, $i\irta$-U
<-rb.- -tj "Ada umat yang memberi petunjuk dengan hak,

dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan

keadilan," ia berkata, "Diriwayatkan kepada kami bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 'Ini adalah umatht'. Ia
mengatakan: Mereka mengambil sesuatu dengan kebenaran,

dan dengan kebenaran pula mereka memberi serta menetapkan

t1glP*or.::llo4

15508. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
' -berkata: Ibnu Tsaur menceritakan ktpada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentang -ut u firman Allah, -*j d:U,irta$A
6b--"Ada umat yang memberi petunjuk dengan hah dan

dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan."rr0s

t'* lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (511623) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3/294).

"ot Atto, ini disebutkan dengan lafazh seperti ini dalam naskah manuskrip dan yang
telah dicetak. Setelah dirujuk ke dalam Tafsir Abdurrazzag (2/l0l) kami
temukan bahwa terdapat teks yang hilang, yaitu kalimat setelah ayat, "Umat ini
memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu pula mereka
menjalankan keadilan." Dalam Tafsir lbnu Abu Hatim (511623), ia berkat4
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15509. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman Allah, irt'S-A
6b.-.*j d\"Ada umat yang memberi petuniuk dengan

hah dan dengan yang hak itu (ptla) mereka menjalankan

lreadilan." Telah sampai riwayat kepada kami, jika Rasulullatt

SAW membaca ayat ini, maka beliau berkata u;thbl'$F5't

W A-:j ;;. ept "Ini adalah bagi pamu, ada sepelompok

orang di antara kamu yang pernah diberi seperti it". ,.-i't'i
lrh'r4'j|*\,6t4?t O; 'Dan di antara kmtm Musa

itu terdapat suatu umat yang memberi petuniuk (kepada

manusia) dengan hak dan dengan yang hak rtulah mereko

menjalankan keadilan'. " (Qs. Al A'raaf [7]: 159)l106

o{tc

6fr{ L"gr*.)i*3gh
"D6,n ofitng'orcmg y6,ng ,,mho,tal<m dydt'dyat l<crni, n*rrtt

I<enti alan 'n.enf,rik mrl-:el<a dmganbuangnn'angnu (lce

arah t<eblnasarn), dengan cora y(mg ry mg:r:eli@l<etaltui."

(Qs. A1^{raaf l?lz 182)

,.Makna ayat ini adalah, umat ini memberi Petunjuk dengan kebenaran, dan

dengan kebenaran itu mereka menjalankan keadilan."
Ito6 Jbn; Abu Hatim dalam tafsirnya (51663) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil Q1576).

iiKA$r,
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Takrivil fiman Allah: { t; b, #.r.335'"Wg i;Ki-$$
6fr (Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami,

nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur fte arah

kebinasaanJ, dengan caru yang tidak mereka hetahui)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang yang

mendustakan bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran kami, mereka

mengingkarinya dan tidak menjadikannya sebagai pelajaran, maka

Kami akan memberikan tenggang waktu dan menghiasi perbuatan

jeleknya, hingga ia menyangka bahwa perbuatannya (mendustakan

ayat-ayat Allah) adalah perbuatan baik, hingga sampai pada tenggang

waktu yang telah Aku tetapkan baginya, kemudian ia dijatuhi hukuman

karena perbuatan jeleknya itu. Ia dibalas dengan hukuman yang telatt

dipersiapkan untuknya. Itulah tenggang waktu yang dari-Ku. Asal

makna t'r9!t adalatr tipuan halus kepada orang yang diberi tenggang

waktu sehingga ia merasa bahwa yang memberikan tenggang waktu itu

berbuat baik kepadanya, sehingga akhimya ia terjerumus ke dalam hal

yang tidak disenangi. Sebelumnya kami telah menjelaskan tindakan

Allah terhadap orang-orang kafir, maka tidak perlu diulang lagi."

ooo

U"$:tt#,93
"Don Aku nwtnhen tangguhlrcpada mrr.el<* Senrngguhnya

rencawt l<u arrcfi t grrh."

(Qt. Al A'raaf [7]: 183)
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Takruil firman Allah: @ U c$ :4'# $ti (Dan aku

memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana'Ku amat

teguh)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Aku menunda

hukuman orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. fata $l',
dengan huruf alif berharakat dhammah dan fathah. Artinya waktu

tangguh. Penggunaan kata ini dalam kalimat, W 'l'tyat.artinya, aku

menunggumu sesaat. Itu dilakukan agar dengan perbuatan maksiat itu

mereka sampai kepada hukuman dan siksaan yang telah ditetapkan bagi

merek4 lalu hukuman itu ditimpakan kepada mereka. Da1am firman

Allall U "$ 
31 , kutu ,siS aranya tipu-daya. 31i artinya tuat

dan dahsyat. Seperti ungkapan syair berikut ini:

'Merelra menybnpang seperti penyimpongan orang banyalc, cobaan

yangpalingjelek

Bermacam-ragam panas menyala yang keras dan daltsyay.t t 07

Makranya adalatr perjalanan berat yang tiada henti."

occ

rro Bait syair ini disebutkan dalam Al Muharrar Al Wajiz dengan lafazh yang benar

dan jelas,

,* :a qrtt ;t,fryl * #tt r"V,J}'o'S't
"Sifat adilfu seperti sifat orangyang berPutus asa

yang sedang diuii.
Macam ragam geiolak api yang keras dan dahsyat."

'# e?t ,rht )'rlto S1*fF':* o'ili',;:l
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@ U S;Jt j, i'y *, e @6,c. Wr{ tS
"Ndl<ah (muel<alalai) darl tidak memikirkanbahwa teff.on

msel<a (Wtuharnnad) tidak berpeny akit gila. Dia
(lvluharrmad itu) ddak lain hany alah seorang pembui

p uingotan logi pemberi penjelasan."

(Qr. Al A'raaf []l: 184)

rarrwir firman AIIah: 3jitil'L'*$. @q(tKfr-dS
U (OO"O"h [mereka lalaiJ dan tidak memikirkan bahwa teman

mereka fMuhammadJ tidak berpenyakit gila Dia [Muhammad ituJ

tidak lnin hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi

penjelasan)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfinnan: Apakah orang-orang

yang mendustakan ayat-ayat Kami tidak merenungkan dengan hati

mereka dan mengetahui bahwa rasul utusan Kami yang telatr Kami utus

kepada mereka, mereka menyangka batrwa ia tidak memiliki surga dan

siksa neraka, rurmun sesungguhnya agarna yang ia senrkan ifu adalatr

agama yang benar dan lurus serta kebenaran yang nyata.

Ayat ini diturunkan sebelumnya, sebagaimana pendapat

beberapa ahli takwil berikut ini:

15510. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata:

Diriwayatkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW sedang

berada di atas bukit Shafa, kemudian beliau berseru kepada

orang-orang Quraisy, lalu membagi mereka menjadi beberapa
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kelompok, kemudian bersabd4 "Wahai bani fulan, watrai bani

frilan." Beliau memperingatkan mereka akan siksaan Allah'

Ada di antara mereka yang berkata, "Sahabat kamu ini sudatr

gila." Pada malam itu ia terus mengucapkan itu hilgga nagi

hari, maka Allah menurunkan firman-Nya, ( fKli- '{t1

U 3i1i Sy'i, q @6,"Apakah (merekn talai) dan

tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak

berperryakit gita. Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah

s e or ang pemb er i peringat an l a gi p emb eri penj e l asrr. rr l 1 08

Makna uyut, fi3i$t'; itL"Dia (Muhammad in) fidaktain

hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penielasan,"

adalatr, Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan yang

mengingatkanmu akan htrkuman Allatr atas kekufuranmu terhadapnya

jika kamu tidak bertobat dengan cara beriman kepadanya.

Makna ayat, A "pemberi penyesalan' adalatr,'wahai

manusia, Mutrammad telatr menjelaskan peringatannya kepadamu,

peringatan akan siksaan Allah atas kekufuranmu terhadapnya'

ooo

s nfin'cLt1i,6''it3,>f319F$ cltjL;- i;
'bi,i-i3i. ?y 6;"#iJ;ir i'"K S{;;'i!

"Darraflat<ahnrrl"rel<ttinakmernper:lratil<ml<saiamlmgit
dcnbumi ilmr segala senta1;.t y6,rlg diciptal<frrr y'j,lah, dffir

Itm Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1624) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (3D96).
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l<r'rrnmg*htan tclah del<mry a l<ebl,n,asaorr, nsela?
lvfa/ru l<epado berita manal<rrh lagi mueka al<frrr

bqhnan sesudah N Qtln'an ihi"
(Qs. At A'raaf [7]: 185)

Talrwit firman A[ah: Vi g;St; g(fi\ gFJi ,tlrjLi. i;
'ohti"I; p{ €V$i'&fi i LK 6t# o1, tri,ut'4L loou

apakah merelca fidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan
segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan tetah
dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi
mereka alcan beriman sesudah Al Qur'an itu?)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apakah orang-orang
yang mendustakan ayat-ayatAllah tentang kekuasaan-Nya di langit dan

di bumi serta pada seluruh maktrluk ciptaan-Nya di langit dan di bumi,
tidak merenungkan itu dan mengambil pelajaran dari itu hingga mereka
mengetatrui batrwa semua itu tidak ada bandingannya? perbuatan

mereka adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan, karena ibadah
dan agama yang murni hanya milik Allah. Oleh karena itu, hendaknya

mereka beriman kepada-Nya dan mempercayai rasul utusan-Nya.

Hendaklah mereka segera bertobat menuju ketaatan kepada-Nya serta

melepaskan diri dari para perantara dan berhala-hala. Hendaklah

mereka memperhatikan bahwa masa mereka telatr dekat dan mereka

akan dibinasakan karena kekafiran mereka. Mereka juga akan ditimpa
siksa dan htrkuman Allah yang sangat pedih."

Firman Altah, 'bj;t- lil:; #i i)j',,rrtra trepada berita
manalrah lagi mereka akan beriman sesudah Al Qur'an itu?,,Masih
adakatr berita ketakutan, peringatan, dan ancaman setelatr peringatan

dan ancaman yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka dari
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sisi Allah yang termuat dalam ayat-ayat-Nya agar mereka

membenarkan dan mempercayainya, jika mereka tidak mempercayai

kitab yang dibawa Nabi Muhammad dari sisi Allah ini kepada mereka?

ooo

'b;,G ;*S A e,Ttii' C $ i3x,y- ;
"Bmarrgsiapd yarlg y'.J;lah sesatlcart, makabashWa tak anfl

otang yaflg al<flrJ membqi pet;.utiuk. Dart y',J;lah rnr.en$imtl<frr.

mq el<n ter onb ang. anrbing dalam lcBse satan."

(Qs. Al A'raaf [7]: 186)

Takrivil firman Altah: ;# A {ttt\i' CrC t3';l $;a i
ijft(Barangsiapa yorg ifuon sesathan, naka baginya tak ada

orang yang akan numberi petuniuk Dan Allah membiarhan ncreha

terombang+mbing dalam *esesatan)

Abu Jatfar berkata: Allah berfirman, "Sesungguhnya

penolakan mereka yang mendustakan ayat'ayat Kami, tidak mau

melihat dan memikirkan bukti-bukti kebesaran Allah, dikarenakan

Allah telatr menyesatkan mereka. Jika Allatr memberikan petunjuk

kepada merek4 maka pastilah mereka mengambil pelajaran,

merenungkan, dan melihat jalan yang benar bagi mereka. Oleh sebab

itu, mereka tidak dapat melihat jalan yang lurus dan tidak mendapat

hidayatr. Barangsiapa disesatkan dari jalan yang lurus maka tidak ada

yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Allah membiarkan mereka

dalam sikap melampaui batas, kekufuran, dan perlawanan. Mereka
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terombang-ambing dalam kemusyrikan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan Allah untuk mereka, yaitu adzab dan hukuman yang

sangat menyakitkan."

ooo

JyW$ r; rr+r3t SV"; irJ'iai * :{;t#.

?* "13 
e{;i-L;J;*ylV;*s qiai e"ii;|

{,i${ ogt si "#; l;t *ri:.b\s q"
"Merclramgnarryalcml<cpadmwtentangkiamatr'Bilaknh

t*riadirrya?'Katal<mrlah,'Sesunggzlmyapanrgetallrumt
tentangkiamat itu adalah pada sisi Tzhanlcu; fidak seorang

p"m yang dapm mmielasl<mr wakrul<edanngar.nya selain

Dia. Kiamat itu dmf,tbqat (lrunt.hmanyobagi n.al<llJluk)

yang dilangit dnrJ dibuii. Kianwt itu fidak dl<nrl datang

lrrlp adamt melainl<mr dengan ab a' tib a' . Merclca b ert arry a

l<ep adarw s eal<mt al<an btnu b enm.b enar mengetalwiny a.

Katal<mtlah,'S esungguhny a p engetalwmt tnntang

Hcrri Kiamot ial adalah di sisi /.J;lah, tetnpil,cbanyakon

morwsifl tidnk mengetahui' ."

(Qr. Al A'raaf [7]: 187)

Tatwilf irmanAllah:7,r'-u.@.("j45"f*ll(i'i\Xi&iili1-
'; *y bl.t#_J (Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat,

"Bilakah terjadinya?" Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan
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tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang

dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.')

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan

ahli takwil tentang orang-orang yang bertanya dalam ayat, & 6;gt-
'{Slli "Uereka menanyakan kepadamu tentang kiamat." Sebagian

berpendapat bahwa yang bertanya kepada Rasulullatr SAW adalatr

orang-orang Quraisy.

Mereka bertanya kepada Rasulullatr SAW tentang waktu

terjadinya Hari Kiamat. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

l55ll. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Orang-orang Quraisy

berkata kepada Nabi Muhammad SAW, 'Sesungguhnya antara

kami dan angkau masih ada hubrmgan kerabat, maka

beritahunkanlatr kepada kami, kapankah Hari Kiamat itu?'

Allatr lalu berfirm an, (A t6 ift ,ii*5- 'Mereka bertanya

lrepadomu seakan-akon lamu

mengetahuinya'."rr@

Yang lain berpendapat bahwa yang bertanya adalah orang-orang

Yatrudi. Yang menyebutkan pendapat sepeni itu adalah:

15512. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Abu Mtrhammad (maula Zatd bin Tsabit) menceritakan

tw Alh trrazzaq dalam tafsirnya Q/102), atsar ini disebutkan secara lengfep,
setelah ayat disebutkan kalimat, "Seakan-akan engkau benar-benar mengetahui
kapan terjadinya Hari Kiarnat itu."

benar-benor
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kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Jubair atau Ilaimatl

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: Haml bin

Abi Qusyair dan samul bin Zaid bertanya kepada Rasulullatr,

"Wahai Muhammad, jika engkau benar seorang nabi, maka

beritahukanlah kepada kami kapankah Hari Kiamat itu, karena

kami mengetahui kapan Hari Kiamat itu terjadi." Allatr lalu

menurunkan ayat, 'i'Ai ;i iiJis- "Mereka menanyalran

lcepadamu tentang kiamat," hitggq itfi. i q6 Si "#;
" Tetapi lcebanyalcan manus ia tidak mengetahui - "

15513. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khali4 dali

Thariq bin Syihab, ia berkata: Rasulullatr SAW tenrs

menyebut tentang Hari Kiamat hingga turun ayat, ,i',i;{;3.
qL:,) itil y'at "Mereps menanyapant pepadamu tentang

' iciamat,' Bilakah teri adinYa' ? "

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, adabeberapa

omng bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hari Kiamat, lalu

Allah menurunkan ayat tersebut. Bisa saja yang bertanya itu adalatt

orang-orang Quraisy, atau mungkin juga orang-orang Yahudi. Tidak

terdapat klwbar yang memberitahukan tentang itu kepada kami secara

pasti.

Abu Ja'far berkata: Jadi, takwil ayat ini adalatr, beberapa

orang bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya Hari Kiamat itu.

Makna Vata';r6ddam bahasa Arab adalatr, kapan? Seperti yang

disebutkan dalam syair berikut ini:

e$,q-,A.,s;61 o(:'67e ',# orf,

"Kapan englrau akan menunaikan kebutuhanlat, ltapan?
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Apal<ah engkau tidak metihat kpberhasilannya telah nyata? "t t t0

Makna W ^Bilakah terjadinya" adalatr terjadinya kiamat'

Berasal dari kata ,ilr tir:,31 "Allah membuatnya terjadi". '7:tah Atl"tf

artinya beberapa orang menahannya. Juga dalam bentuk, ?j'{'3:,
tj"]. ahli talanil yang berpendapat seperti ini adalatr:

15514. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, (if i$ ,'Ai ;i 'rif4 "Mereka

menanyakan kepadamu tentang kiamat,' Bilakah teri adinya' ? "

Ia berkata, "Kapankah terjadinya kiamat?"I l l l

15515. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, (ii(i'.
q-:i it$ i1l $ "Me1eka menanyakan kepadamu tentang

kiamat,'Bilakah terjadinya'?" yakni: Kapankah terjadinya

kiamat?lll2

Itto Syair ini disebutkan dalan Majaz At Qur'an karya Abu Ubaidah (1D34), Tofsir

,ql nal,r Al Muhith (5D14), dan Tafsir Al Qarthubi (71335). Ai!?n-te:aPi dlaTr

riwayat Al Qurthubi terdapat perbedaan lafazh, berbunyi, ul1l tfqi 6J vl

"Apakah 
"ngk"u 

tidak metlat keberhasilannya telah tiba?"

Syair iniluga terdapat dalam Lisan Al 'Arab,dalam indeks k-1o rri (lll2).
r6nu ntrriyyah menyebutkannya dalam Al Muharrar Al llajiz dengan lafazh

yang berbeda,

rirayrsi,a.,si t;i 
"6 ,$v ,*-t6

"Kapon ia akan menunaikan lebutuhanht, kapan?"

Kami tidak melihat kei elas an dalam tindakawtya' "

Syair ini juga disebutkan oleh Al Mawardi.
rrrr 1f,nu ebu tiatim dalam tafsirnya(511626) dan Al Mawardi dalam AwNulcat wa

Al Uyun (3/84).
tt'2 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21579)'
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15516. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: AMullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, qi; it(1 
-;tai 

4 fr!4 " Merela menanyakan kcpadamu

tentang kiamat, 'Bilakah terjadinya'?" yakni: Kapankatr

terjadinya **utr""''
Firman Allah, i SyWW{ U'*WGS $ " Kotot*rtoh,
'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada

sisi Tuhanlat tidak seorang pun yang dapat menjelaskan

waldu kedatangannya selain Dia'." Itu adalah perintatr dari

Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar ia menjawab

pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang Hari Kiamat,

batrwa tidak ada yang mengetatrui waktu terjadinya kecuali

Allatr Yang Matra Mengetahui segala yang gaib, dan Allatr

tidak akan memberitatrukan waktunya hingga saatnya tiba.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

15517. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, 6 S'; Sy Vl-W-{ 7; '*V.V"Katakanlah, 'sesungguhnya

pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tulunht;
tidok seorang pun yang dapat menjelaskan waldu

lrcdatangannya selain Dia," bahura yang mengetahui itu hanya

Allatl. Dialah yang .akan memperlihatkannya bila waktunya

telatr tiba Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah.lr14

rtts lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5t1627).tA lbid.
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15518. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang ayat, W ti "Tidak seorang pun yang dapat

menjelaslcan," batrwa tidak ada yang mengetatrui waktu

datangnya Hari Kiamat. 
I I I 5

15519. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata tentang

ayat, l:&** "Ttdok seorang Wn yang dapat menjelaskan,"

bahwa tidak ada yang tatru kapan Hari Kiamat akan tiba i {1

kecuali Allah.rr16

15520. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al MufMhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang ayat, 'j $yQl.WS "Tidak seorang Pun yang dapat

menjelaslran waldu kedatangannya selain Dia," bahwa tidak

ada yang mengetatrui waktu terjadinya kecuali Allah.l I l7

Takwil Iiman Allah: '';3 J; :# J'efrt a.T{1ti 4 ifr'
(Kiamat itu amat berat [huru-haranya bagi makhluhJ yang di langit

dan di buml Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainhan

dengan fiba-tiba)

rrr5 15nu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1627) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil (?J579).
1116 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(511627).
trrT As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3D61), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,

dari As-Suddi.
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Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat dalam

ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalatr, amat berat bagi

penghuni langit dan penduduk bumi untuk mengetatrui waktu tibanya

Hari Kiamat, karena informasinya tersembunyi dari merek4 hanya

Allah yang mengetahuinya.

Mereka yang berpendapat seperti itu addah:

15521. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah, irft o.rif$i A iin "Kiamat itu amat

berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di

bumi," ia berkat4 "Berita tentang kapan terjadinya Hari

Kiamat itu tersembunyi, baik di langit maupun di bumi. Tidak

yang mengetatrui kapan Hari Kiamat akan terjadi, baik

malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah maupr:n nabi

yang diuhrs."lllt

15522. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, Al
Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdtanaz-zaq memberitakan kepada kami dari Ma'mar, dari

sebagian ahli takwil, tentang makna ayat,'42j'i$ +<iAi A. iln
"Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di

langit dan di bumi," ia berkata, "Berat bagi penghuni langit

rrrE Abu Ubaidah dalan Majaz Al Qur'an (1235),lbnu Abu Hatim dalam tafsimya
(511627), dan Ibnu Athiyyah dalart Al Muharrar Al Wajiz (2/484).



Tafsir Ath:thabari

dan penduduk bumi untuk mengetahui kapan terjadinya Hari

Kiamat. Mereka tidak mengetatruinya."l 
I I e

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, ketika Hari

Kiamat tiba, maka ihr amat berat bagi penghuni langrt dan penduduk

bumi. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15523. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, Al

Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mernberitakan kepada kami dari Ma'mar, ia

berkata: AI Hasan berkata, tentang arat di\i6 o.ii{t A- 3n
"Kiamat itu amat berat (huru'haranya bagi makhluk) yang di

tangit dan di bumi," batrwa maknanya adalah, ketika Hari

Kiamat tibq sangatlah berat bagr penghmi langit dan

penduduk bumi. Amat berat bagi mereka.ll2o

15524. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al l{usein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat,',i*i6 *fri 4 iin
"Kiamat itu amat berat (hurtt-haranya bagi malihluk) yang di

langit dan di bttmi," ia berkata" "Ketika langit terbelatr dan

bintang-bintang berhamburan, matahari digulung, dan gunung-

gunung diperjalankan, maka itu seperti yang difirmankan

Allah, 'Inlah beratnya Hari Kiamat'."rtzt

15525. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

ttte Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qll02), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(511627), dan Al Baghawi dalam Ma'alim AtTanzil (21579).

,r2o lbid.
rr2r 16nu Athiyyatr dalan Al Mtthanu Al Waiiz Q1484).
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kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Sebagian orang berpendapat tentang makna

lafazh i>ii'Amat berat',yaitu agung."l 122

Ahli takwil lain berpendapat batrwa makna ,iXV *,fii ;,
adalah atas langit dan bumi. Mereka yang berpendapat seperti

itu adalah:

15526. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, ;$i(2 Eiifii O 8n
"Kiamat itu amat berat (huru-harorrya bagi maWrluk) yang di

longit don di bumi," batrwa artinya adalah, atas langit dan

bnmi.ll23

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama menurutktr

adatah yang mengatakan batrwa amat berat bagt penghuni langit dan

penduduk bumi untuk mengetatrui kapan terjadinya Hari Kiamat,

karenaAllah menygmbunyrkan itu dari para makhluk-Nya.

Itu lerena Allatr memberitahukan itu setelah ayat, 'a@GS$
'i $y V)#* 3j "srrungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu

adalah pada sisi Tulunka; tidak seorang pun yang dapat menielaskan

waWu kedatangawtya selain Dia.u Setelah itu Allah memberitatnrkan

batrwa Hari Kiamat akan terjadi secara tiba-tiba. Jika ayat sebelum dan

rr22 Al Qurttrubi dalam tafsirnya(71335),lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3D98)
dari Ibnu Abbas, Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21579) dari Al Hasan,

akan tetapi ia berkat4 "Berat dan dahsyat." Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qar'an Qllll) tznpa sanad, demikian juga dengan Al Qurthubi
dalam tafsirnya.

ttz3 11roi tidak menemukan atsar dengan sanad seperti ini dalam referensi yang ada

pada kami. Disebutkan oleh AMurrazzaq dalam tafsirnya Qll02) dari Qatadah
dengan sanad lain.
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setelahnya berbrmyi demikian, maka pendapat yang lebih utama adalatr

pendapat yang mengatakan batrwa pengetahuan tentang kapan

terjadinya Hari Kiamat tersembunyi dari para makhluk ciptaan Allah.

Firman Allah, '6 $; K;3 I "Kiamat itu tidak alan datang

lrepadamu melainkan dengan tiba-tiba," maksudnya adalatr, Hari

Kiamat datang secara tiba-tiba, kamu tidak akan merasakan

kedatangannya. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan oleh:

15527. Mtrhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia berkata:

Almad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepadakq ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang makna ayat, '{fi J; :*y { "Kiamat iu tidak akan

datang kcpadamu melainkan dengan tiba-tiba," bahwa

kedatangannya mengejutkan mereka, karena Hari kiamat

datang kepada mereka pada saat mereka lalai.ll24

15528. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang aya\ '';;t {; 'K* {
"Kiamat itu tidak akan datang kcpadamu melainkan dengan

tiba-tiba," bahwa Allah telah menetapkan, "Hari Kiamat

datang dengan mengejutkanmr., 
I I 25

Ia berkatq "Diriwayatkan kepada kami batrwa Rasulullatt

SAw bersabda h'j,: ,:b? # Jr]ti /6ur 4 tertt';t1

^aV ,;r*'#r- /r.'},i 91, e * e- h.'j,i yt ,#-
uHari Kiamat itu menggoncang manusia kettka seseorang

tt'a Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511628) dan Al Baghawi dalam Ma'alil At-
Tanzil Q1579).

't25 Atsar ini disebutkan hingga pada bagian ini oleh lbnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (511627).

Fdill
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sedong merawat kolam milibrya. Ada orang yang sedang

memberi minum hswan ternabtya. Ada orang yang sedang

menetapkan harga barang dagangannya. Ada orang yang

sedang mengurangi dan menambah timbangarrrq)a."rt26

rakwir nrman Auah: WQS$ ?* i7? A#i-
'afi{ n6 ;5t"Sl; i{ * itrere*a birranva kepadamu

seakan-akan kamu benar-benar mengetahuiny* Katakanlah,
,rsesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sLsi

Allah, tetapi hebanyahan manusia tidak MengetahuP' )
Abu Jatfar berkata: Allatr berfirman, "Mereka bertanya

kepadarnu tentang Hari Kiamat seakan-akan engkau

mengetatruinyu.ttrt2l Sebagian mereka berpendapat bahwa maknanya

adalah, "Mereka bertanya kepadamu tentang Hari Kiamat seakan-akan

engkau mengenal baik mereka." Menurut pendapat mereka' kata '(*
dimajukan, meskipun dalam kalimat ini posisinya di aktrir. Yang

berpendapat seperti itu adalah:

15529. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang makna

ayat, $ tL* iAY A*i- "Mereka bertanva kepadamu

seakan-akan kamu benar'benar mengetahuinya," bahwa

rt26 lbnu Katsir dalam tafsirnya(61470),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (10/3198)

dalam tafsir surah Yaasiin, ayal49.
tr2? Syaikh Muhammad Syakir menunjyklan redaksi: Ahli takwil berselisih

pendapat tentang firman-Nya ti[ ?li: hal ini sejalan dengan manhaj l/
Iilushannaf
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mereka bertanya kepadamu seakan-akan ada hubungan baik

antara engkau dengan mereka. Seakan-akan engkau adalatt

teman baik mereka.

Ibnu Abbas berkata, "Ketika grang banyak bertanya kepada

Nabi Mutrammad SAW tentang Hari Kiamat, mereka

bertanya kepada beliau layaknya pertanyaan orang banyak,

seakan-akan menurut mereka Nabi Muhammad dekat dengan

mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman batrwa pengetatruan

tentang Hari Kiamat hanya ada pada Allah dan hanya Dia

yang mengetahuinya, serta tidak diberitatrukan kepada

malaikat dan rasul." I 128

15530. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Qatadah berkata, "Orang-orang

Quraisy berkata kepada Rasulullatr SAW, 'Sesungguhnya di

antara kami dan engkau ada hubungan kerabat, maka

beritatrukanlatr kepada kami tentang kapan terjadinya Hari

Kiamat'. Allah berfirman, $ ?* "LV 
i'Eiqt 'Mereka

bertanya kcpadamu sealcan-akan kamu benar'benar

mengetahuiny{.nttze

15531. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang makna ayat, ii?';$ff:t

rr2E 16ru Abu Hatim dalam tafsirnya (511628 dan 1629), dalam dua atsar yang

terpisah, tetapi dengan sat.;. sanad.
r,re Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (11235), Abdunazzaq dalam tafsirnya

(2/lO2), Al Wahidi dalarn Asbab An-Nuzul (hal. 153), Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (511628), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (AllD.
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(;, t(l;i "Mereka bertanya kcpadamu seakan-akan kamu

benar-benar mengetahuinya," batrwa seakan-akan engkau

dekat dengan mereka. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai

Muhammad, beritahukanlah kepada kami kapan terjadinya

Hari Kiamat, karena antara kami dan engkau ada hubungan

kerabat."ll3o

15532. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Atrmar dan Hani bin Sa'id menceritakan kepada

kami dari Hajjaj, dari Khashil dari Mujahid, dari Ikrimah,

tentang makna ayat, (qL t* eV ilitS- "Mereka bertanya

kcpadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya,u

ia berkata, "Engkau mengasihi mereka ketika mereka

bertanya kepadamu."l 13 I

15533. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan
" kepada kami dari Simak, dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas,

tentang makna ayat, ($ !ii. il? 6fJ$- "Mereka bertanya

kcpadamu sealean-alran kamu benar-benar mengetahuinya,u

ia berkata, "Engkau dekat dengan mereka dan mengasihi

mereka."ll32

Abu Malik berkata, "Seakan-akan engkau dekat dengan

mereka dan engkau mengasihi metreka."

rtso lbid.
rrrr 15no Abu Hatim dalam tafsirnya (511628), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al

Wn (3DtS) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zod Al Masir QD9E).
tr32 a1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3D85).
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Abu Malik juga berkata, "seakan-akan engkau mengasihi

mereka, lalu engkau bercerita kepada mereka."ll33

15534. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang makna ayat, (3 tqi il? i(,i1l"Mereka

bertanya kcpadamu sealtan-akan lamu benar-benar

mengetahuinya," batrwa seakan-akan engkau adalah teman

baik mereka.ll3a

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Seakan-akan

engkau mengetahui kapan terjadinya Hari Kiamat." Mereka yang

berpendapat seperti itu adalatr:

15535. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang' ayat,

q;tg;lV 6fJi3- "Mereka bertanya kcpadamu seakan-

alran kamu benar'benar mengetahuinya," bahwa beliau

(Nabi SA\ID terus ditanya hingga beliau

memberitahukannya. 
I I 3 5

15536. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang ayat,

q;?f li;k ,;6iq "Mereka bertanya kepadamu seakan-

akan kamu benar-benar mengetahuinya," ia berkata,

,r$ Ibid.
rr3n Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (3D98).
,,rt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511628),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

Gngg),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1579)'
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"Engkau (Nabi SA\ID terus ditanya hingga engkau

memberitatrukannya." 
I I 36

15537. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah, $;?f ;iV,iii33."Mereka
bertanya lrepadamu seakan-alan kamu benar-benar

mengetahuinya," ia berkata, "seakan-akan. engkau

mengetahui kapan terjadinya Hari Kiam u13trt37

15538. ...berkata: Hamid bin Nuh menceritakan kepada kami dari

Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, 6nfr3.
q" ?y 6rt " Mrrcka bertanya kepadamu seakan'akan lramu

benar-benar mengetahuinya," ia berkat4 "Seakan-akan

engkau mengetatrui kapan tedadinya Hari Kiamul.:rll38

15539. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

- Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepadaku dari Adh-Dhahhak, tentang ayat,

q' ?* fiY AJ6"Mereka bertanya kcpadamu seakan'

akan kamu benar-benar mengetahuinya,u ia berkata,

"Mereka bertanya kepadamu tentang Hari Kiamat, seakan-

akan engkau mengetahui kapan terjadinya.- ili4@Gtii,
*Katakanlah,'sesungguhnya 

Wngetahuan tentang Hari

Kiamat itu adalah di sisi Allaht "ll3e

tr36 15nu Katsir dalam tafsirnya (61471).
,n, Ibid.
rr3E Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (511628), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun (31285), dan Ibnu Athiyyah dalarn Al Muharrar Al llaiiz Q/484).
rr3e Kami tidak menemukan' atsar dengan sanad dan lafaztr seperti ini, meskipun

malananya mendekati makna alsar sebelumnya. Maknanya disandarkan kepada

Adh-Dhahhak.
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15540. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari sebagian merek4 tentang makna ayat, ;i?
(;; |$ "Seakan-akan lramu benar-benar mengetahuinya,"

bahwa seakan-akan engkau mengetatrui kapan terjadinya

Hari Kiamat.ll4o

15541. Yunus menceritakan kepadkau, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firrran Allah, lF 2* i[o? "Seot*n-alan pamu

benar-benar mengetahuilrya," ia berkata, "Seakan-akan

engkau mengetahui kapan terjadinya Hari Kiamat. Padahal

Allah menyembunyikan tentang kapan terjadinya Hari

Kiamat dari Para makhluk-NYa."

Ia lalu membaca ayat, {ol3)i'pe i-w.,i;l'ftl, "sesungguhnya

Allah, ltanya pada sisi-Nya ,sajalah 
penggtahuan tentang

HariKiamaf."(Qs.Luqmaan[31]:3a)Beliaumembacanya
hingga akhir ayat (akhir surah Luqmaan)'llar

15542. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin shalih menceritakan kepada kemi, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Abi bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, (n'qi iik Ag;-"Merepa bertanya

lrzpadamu seakan-akan lamu benar-benar mengetahuinya,"

ia berkata, ..Seakan-akan engkau takjub terhadap pertanyaan

Disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3/285), Ibnu

Athiyyah dalarn Al Muharrt Al lqaiiz (21484), dan Abu Hayyan dalarn Al Bahr

Al Muhith(sD39).
' 
roo Abdurrazzaq dalam tafsirny a (21 102).

rrrr 4f fufu**ai dalam An-Nikat wa At Uyun (3285\,Ibnu Athiyyah dalam Al

Muharrar Al Waiiz (2t484), dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (5/239)'
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mereka terhadapmu." fi '* 115". 4 S "Katakanlah,

'sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiartat itu adalah

di sisi Allah'."rra2

Firman-Ny^, V '6 6;3 "srotar-akan kamu benar-benar

mengetahuinya." Ia berkata, "Bersikap lembut terhadap

mereka." Firman Allah, V" 'A.- ili? "srokor-akan kamu

benar-benar mengetahuirrya," ditalsnilkan menjadi q. V
Menunrt mereka, kedua bentuk kalimat ini dapat digunakan,

seperti kalimat iit-jr e 'i'r*Ai "r{ku bertanya kepadanya

tentang suafu masalah," dan 'r:b 'r*t"J "Aku bertanya

tentangnya" Itu sama seperti kalimat, )iU bii qtf "Kami

datang kepada fulan untuk bertanya." Sama dengan kalimat

'r:b'Jl3 "Kami datang kepada si fulan untuk menanyakan

sesuatu kepadanya."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama adalah yang

mengatakan batrwa maknanya adalah, "seakan-akan engkau benar-

benar mengetatrui kapan terjadinya Hari Kiamat."

Jika ada orang yang bertanya, "Mengapa Allatr berfirman 'iii
tp, bnkan, WrV kalau memang kalimat qrf merupakan takwil

terhadap V?*?'
Jawabannya adalatr: Itu karena ada pendapat yang mengatakan

seperti itu, sebab makna t<ata i26;A dalam bertanya artinya banyak

mengajukan pertanyaan. Kata jL terkadang menggunakan huruf Da'

(-,: jL) dart 'an (,f J14. Ketika kata ?$ ^"n" pati posisi

pertanyaan, maka hunrf yang dipakai adalatr huruf yang paling sering

digrrnakan, yaitu huruf 'an, sebagairnana ungkapan syair berkut ini:

Ita2 15nu Abu Hatim dalam tafsirnya(511628).
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,,pertanyaan yang terus diutarakan tentang saudaranya, sealun-akan

mengingatnYa akan t erb a'w a

dalam kantuk yang mengant arkannya tidur' " t t 
43

Firman Allah, ir{ *q+j1$ *Kotot*nlah, 'sesungguhnya

pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah"" maknanya

adalah, *Katakanlatr wahai Muhammad kepada orang-orang yang

bertanya kepadamu tentang waktu Hari Kiamat dan kapan datangnya,

.Aliu tidak mengetatrui itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali

Altah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib di langit dan di

bumi'."

Firman Allah, 5j51 i J,S Si "g; "Tetapi lcebanyalran

manusia tidak mengetahui," maksudnya adalah, banyak orang yang

tidak mengerti batrwa yang mengetatrui kapan Hari Kiamat terjadi

hanyalah Allah. Mereka menyangka pengetatruan tentang kapan Hari

Kiamat tiba diketatrui oleh sebagian orang'

ooc

,ft;l'rl"otli i.;: tftr ^ii ,t'{ ,St;

t,o3 Bait syair ini disebutkan dalam di Diwan At Hadzaliyin (3145)' Dalam syair ini

terdapat perbedaan pada baris pertama,

q,iilns';f t 86, Yt,r'oa\ J'i''
"Pertanyaan orang kaya kepada saudaranya'

seakan-akan a""i* *e,gniat'yo akan terbau'a dalam kanrukyang

m engant arkannY a t i dur' "

Disebutkan Ibnu Athiyyatr dalarnAl Muharrar Al Waiiz (21484)'
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d6 3l;"tii;6,[ {t Vr{;ti6 o;,r-A1|-{i
?; * t6 i,f'Ai ;t 6 j i 1,, ti4'{ 1;;rt

i'j.S.;;+ Li.'
"Katalcortlah,'Akuddf,kberlwasamenarikl<cmmrf aatart

bagi dirilil dnrr tidak (puta) mmolak l<enadlwraun l<c,anli
yang dilcchendaki y'J;llllh. Don sekiranya alcu rwngetahui
yang gaib, tenatlah alu memhmt l<ebajil,an sebanyak

banyalurya ilmr aku fidak al<f,rl ditimpoletrudhmatnn, AI<u

tidak lain lwnyalah pernberi peringatan, ilnn perrbawa

b erita gembir a b ag1 or ang- or (mg y ang b qimmr' ."

(Qs. Al A'raaf [7]: 188)

. Tarrwil firman Alrah: \at :gY {t${itL; ori'r-iq:1 
-i i

U.3,5{1ii1 4i;xi'*6'';a:fr'u |;}4* 6, # LKI;
'bt4l- ;;;), (Katakanlah, "Aku tidak berkuasa menarik

hemanfaatan bagi diriku dan tidak [pulal menolak kemudharatan

kecuali yang dikehendahi Allah. Dan sehiranya aku mengetahui

yang gaib, tentulah aku membuat kebajihan sebanyak-banyahnya

dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Ahu tidak lain hanyalah

pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang

yang beriman")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, katakanlatr kepada orang-

orang yang bertanya kepadamu tentang kapan Hari Kiamat akan
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lrernanfaatan bagi diriht dan tidak (pula) menolak l<cmudharatan'." la

berkata, "Aku tidak mampu memperoleh suatu manfaat untuk diriku

sendiri, juga tidak mampu menolak bahaya, kecuali dengan izin dan

kehendak Allah agar aku memiliki semua itu. Dia memberikan

kekuatan kepadaku dan menolongku. ;;rt # :3 i5 'Dan

sekiranya aht mengetahui yang gaib', yang akan dan belum terjadi,

*, i, U-;47 'Tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-

banyalcnya': Pasti aku mempersiapkan banyak kebaikan."

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna Uo,a;S
dalam ayat, $5 lrt U-;'?#$ "Tentulah aht membuat trebajikan

sebanyak-banyalvtya." Sebagian berpendapat bahwa maknanya

adalatr, pastilatr aku memperbanyak amal shalih.

Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15543. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mencerihkan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang ayat, -{ i
tfr 1; lr; o;tJ- i)$ " Kotol*rloh, 'Aht tidak berhtasa

menarik kemanfaatan bagi dirifu dan tidak (pula) menolak

kemudharatan'," batrwa maksudnya adalatr hidayah dan

kesesatan. p, e &eJ GJi d6 :3 J, "oan

sekiranya alat mengetahui yang gaib, tentulah alru membuat

lrcbajikan sebanyak-banyalotya." Jika aku mengetahui

sesuatu yang gaib, seperti kapan aku akan mati, maka

pastilatr aku memperbanyak amal shalih.llaa

"* fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511629), dalam dua atsar yarrg terpisah,

namun dengan sanad yang sama. Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn
(3D85) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(71336).
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15544. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dad

Mujatrid, dengan makna yang semisalnya.

15545. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahatt

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, '.ltli'q:.1(t tJ, A',;i47 e:;fi';6 11

-L3Oon sekiranya alat mengetahui yang gaib, tentulah atat

membuat kebajikan sebanyak-banyalmya dan aht tidak akan

ditimpa kemudharatran," maksudnya adalatr, jika aku (Nabi

SAW) mengetahui perkara gaib, maka pastilatr aku dapat

menjautr dan menghindar dari segala kejelekan.llas

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, jika aku

mengetatrui perkara gaib maka pastilatr aku mempersiapkan tanah

subr.u untuk musim kemarau. Jika aku mengetahui keuntungan

daripada kerugian maka pastilah aku mempersiapkan diri terhadap

kerugian."

Firman Allah, '.ili 't (2 "Dan afu tidak akan ditimpa

kcmudharatan." Dia berkata, "Pastilah aku tidak akan terkena

bahaya."

i#: )-$'it[I4 "Aht tidak lain hanvalah pemberi peringatan,

dan pembatta berita gembira." Dia berkat4 "Aku hanyalah seorang

utusan Allah yang diutus kepadamu. Aku memberikan peringatan

akan hukuman-Nya terhadap orang-orang yang berbuat maksiat

kepada-Nya di antara kamu dan orang-orang yang menentangkepada-Nya di antara kamu dan orang-orang

"05 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31623), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,

dari Ibnu Zaid. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (61479).
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perintah-Nya. Aku memberikan kabar gembira; balasan patrala dan

kehormatan bagi orang yang beriman serta taat kepada-Nya'"

Firman Allah, lrri'-;;l "Bagt orang-orang yang beriman'"

Dia berkata, "BaBl orang-orang yang percaya batrwa aku adalatr rasul

utusan Allah. Mereka mengakui kebenaran yang aku bawa dari sisi

Allah."

oco

'Kt:l.Vi.i:V J€t rLt,"X i{frl;rt;
;i;r'6 i*, E; W $3 ilL t# rls qY

1-Fi|'*',;rK w (fir;,1 r*: ;,i'i 6:"

"Didlah y(tng menciptat<mt<anw dsri diri yarrg sat/tt dan

dmi pano,ruyaDia merciptakan lsttlrry1, dgffi dia metasa

s encmg l<ep admy a. Mal<n setelah dic anplf.riny a, istriny a iAt

mengandungla ndungan yarq tingan, dmt teruslah dia

mer4sa nngar, (bebuapa wakat). Kqrrudian tatl<nla dia

mqasLberat,l<cdmya(suarni.istri)berlnr]olwnl€pada
Nldh,Tuhmmyoseraydbetlorta,'sesznggzlvryaiil<a

Encl<f,u mertenkffi,,i mak yotrlg shalih, terfiilahl<flini
termas-uk or (mg' ot drrg y ang b u syulon' 

"'(Qt. Al A'raaf [7]: 189)

rakwil firman Allah: (* J{) ,Li ,F n # "iti 
i

61 G:,' .i;r-6 :*, i:j (* s= a; ii# tft"61'K:4.ti:. i
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@ .!#Ai r'i,K W 65r; tJ r:X (Diatah yans menciptakan

hamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptahan

istrinya, agar dia mcrasa senang hepadanyo. Maha setelah

dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan,

dan teruslah dia mcrasa ringan [beberapawahtuJ. Kemudian tatkala

dio merasa beral, keduanya [suami-istriJ bermohon kepada Allah,
Tuhannya seraya berhata, "Sesumgguhnya jika Engkau memberi

kami anak yang shalih, tentulah kami termasuh orang-orang yang

bersyuhur.")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 
"F n # "ili i

ij^;.y "Oialah yang menciptakan lamu dari diri yang satu," bahwa

maksudnya adalah satu jiwa, yaitu Adam. Mereka yang berpendapat

seperti itu adalah:

15546. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Su$an, dari seorang laki-laki,

dari Mujatrid, tentang ayat, i$ ,-# U f-i[ "ifi i"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu," ia

berkata, "Maksudnya adalatr Nabi Adam."lla6

15547. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, urrt n &fr, "5i 
i

ij--y "Otalah yang menciptakan kamu dari diri yang satu,"

batrwa maksudnya adalatr dari Nabi Adam.llaT

rrs Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1630), Al Baghawi dalan Ma'alim At-
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15548. Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, liiii (h Jg.t
"DandaripadanyaDiamenciptakanistrinya"'batrwa
maksudnya adalah Hawa. Ia diciptakan dari salatr satu tulang

rusuk Adam, agar Adam merasa tenteram kepadanya'lla8

Makna ayat, Qt 'K:,4. "Agar Dia merasa senang

kcpadartya,' adalatr agar Adam merasa senang kepada Haw4

untuk menunaikan kebutuhannya dan memperoleh

kenikmatan. qe 63 ,,Agar Dia merasa senang

kcpadanya," ketika Adam berhubungan intim dengan Hawa.

(r=* i:i 31{'- "istrinya itu mengandung kandungan yang

ringan.,,Dalam kalimat ini terdapat kata yang dibuang, tidak

perlu disebutkan, karena telatr diketatrui maksudnya. Kalimat

lengkapnya adalah, 'd;, w.'e6 # 6c.it tl,ii "Ketika

Adam berhubungan intim dengan Hawa, ia melaksanakan

kebutuhannya terhadap Hawa, lalu Hawa mengandung'"

Firman Allah, G Sl {t7L "Istrinya itu mengandung

lwndungan yang ringan," maksudnya adalah, awal

kehamilan; cairan (sperma) yang dikandung Hawa dalam

rahimnya dari Adam adalatr W {:'1' cairan (sperma)

yang ada di dalam rahim wanita dari laki-laki disebut

kandungan Yang ringan baginYa'

+i; "Dan teruslah dia merasa ringan (beberapawaldu)"'

maksudnya adalah, cairan (sperma) itu terus ia bawa dalam

ttot Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1631)'
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keadaan berdiri dan duduk, hingga kandungannya sempurna.

Pendapat ini disebutkan oleh:

15549. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Abu Umair, dari

Aynrb, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan tentang

firman Allah, ., iF W {3 |-f'- "Istrinya itu
mengandung kandungan yang ringon, dan teruslah Dia

merasa ringan (beberapa wabu)," ia lalu menjawab, "Jika

engkau orang Arab, maka pastilatr engkau mengetatrui

maknanya. Maksudnya, Hawa terus mengandungnya." I lae

15550. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, Q:"i(53
., i; W t:L ilL "Maka setelah dicampttrinya,

istrirrya itu mengardung kandungan yang ringan, dan
- teruslah dia merasa ringan (beberapa wafuu)) ketika

kandungannya telatr terlihat. I I 50

15551. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, .+ {ft "Don teruslah dia merasa ringan

rr4e lbnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (21486) dengan redaksi seperti itu.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/581), Al Qurthubi dalam tafsimya
(71338),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31301), dan Abu Ja'far An-Nuhhas
dalarn Ma'ani Al Qtr'an Qlll3\.

n50 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1631).

I
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(Beberapa waldu),"

berlangsun*.nll5l

ia berkat4 "Kehamilannya

15552. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, tentang ayat, (r=t SL 'z't'- "Istrinya itu

mengandung kandungan yang ringan," bahwa maknanya

adalatr benih (sperma). Firman Allah, .), J; " Dan teruslah

dia merasa ringan (beberapa waHu)," maksudnya adalatr,

Hawa terus bersama dengan Adam.lls2

15553. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktl ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku5 ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ifi
A "Dan teruslah dia merasa ringan (beberapa wabu)," ia

berkata, "Hawa ragu apakah ia hamil atau tidak-"Its3

Firman Allah, ;i;i-trr"Kemudian tatkala dia merasa berat,"

maksudnya adalatr, ketika kandungannya telatr kuat di dalam

perutnya, yang sebelumnya ringan, kini menjadi berat, dan ia

telatr mendekati masa kelahiran.

Penggunaan kata ,J{IA dalam kalimat adalah,iixi Liiii y*g
artinya wanita itu pada masa hamil tua. Dalam kalimat lain,
'r;*'pf artinya, si anu memiliki kebun kurma. Mereka yang

berpendapat seperti ini adalatr:

r"t Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an On37), dengan lafadt, "Kehamilannya
berlanjut." Abu Hayyan dalan Al Bahr Al lltuhith Gn4q.

"" Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1631).
,r53 lbid.
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15554. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, tentan g ayat, ;ii\-6 "Kemudian tatknla dia

merasa berat," bahwa janin yang ada di dalam perutnya telatr

besar. 
I l5a

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, l4i5 ii 6"' "Krduony,
(suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya." Adam dan Hawa

berdoa kepada Tuhan dengan mengucapkan, "Wahai Tuhan kami, jika

Engkau memberikan anak yang shalih kepada kami maka kami pasti

tergolong orang-orang yang bersyukur."

Ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna ka,a t\Ui
"shalih" yang dijadikan Adam dan Hawa sebagai sumpah, bahwa jika

Allah memberikan mereka anak yang shalih (yang masih ada dalam

kandungan Hawa), maka mereka pasti tergolong orang-orang yang

bersyukur.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maknanya adalah,

jika anak yang dikandung itu adalah manusia. Mereka yang

berpendapat seperti itu adalah:

15555. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Al Hasan berkata tentang firman

Allah, Cg {ljt; 4 "sesungguhnya jika Engkau memberi

Kami anak yang shalih," bahwa maknanya adalah, anak

kecil.l155

rr54 Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (2/581).tt" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511633),Ibnu Athiyyah dalam At Muharrar Al
lYajiz (2/486), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an Qlll4), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31301).
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15556. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dart Zatd bin Jubair

Al Jusyami, dari Abu Al Bakhtari, tentang firman Allah, 4
O-#i '- ';'K1 A* 63t; "sesungguhnya iika Englcau

memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk

orang-orang yang bersyticur," ia berkata, "Kami takut jika

kandungan itu bukan manusia."l156

15557. ...berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari

Suffan, datt Zatd bin Jubair, dari Abu Al Bakhtari, ia

berkata, "Kami takut kandungan itu bukan manusia."lls7

15558. ...berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami

dari Ismail, dari Abu Shalih, ia berkata, "Ketika istri Adam

mengandung, kemudian kandungannya membesar dan berat,

mereka berdua takut jika kandungan itu adalah hewan, maka

mereka berdua berkata, 4t 6;t; $ "srturgguhnya iilu
Engkau memberi kami anakyang shalih."rrsg

15559. ...berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami dari Abu

Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Maknanya adalah, 'Kami takut jika yang dikandung itu

adalatr he tlv rur'."1 
159

15560. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Sa'id bin Jubair

1156 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511633), dengan lafazh atsar yang kedua.
tts? Ibid.
rr5t 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1633) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (2lll4).
rrse 16n Katsir dalam tafsirnya (6/480).
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berkata, "Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, nafsu

syatrwat diberikan kepada Adam, kemudian ia berhubungan

intim dengan Hawa, kemudian Hawa mengandung, dan

ketika ia mengandung, analc yang ia kandung itu bergerak,

maka Hawa berkata, 'Apakatr ini'? Iblis lalu datang menemui

Hawa seraya berkata, 'Apakatr engkau tidak melihat bahwa

di bumi ini hanya ada unta atau lembu, atau kambing, atau

yang lainnya'? Hawa pun berkata, 'Demi Allah, itu
menyusahkanku'. Iblis berkata,'Taatlatr engkau kepadaku,

berilatl ia nama Abdul Harits, maka engkau akan melahirkan

anak mirip kalian berdua'. Hawa lalu menceritakan itu

kepada Adam. Adam berkata, 'Dialah yang telatr

mengeluarkan kita dari surga'.

Kandungan Hawa itu lalu keguguran. Kemudian Hawa

kembali mengandung. Iblis kembali datang kepadanya dan

berkata, 'Patutrlatr engkau kepadaku, berilah ia nama Abdul

Harits (Hamba Al Harits) 
-nalna 

iblis ketika berada dalam

golongan para malaikat-. Jika itu tidak engkau lakukan

maka engkau akan melahirkan unta atau lembu atau

kambing, atau aku akan membunuhnya, akulah yang telah

membunuh janinmu yang pertama'. Hawa lalu menceritakan

itu kepada Adam. Seakan-akan Adam tidak membenci

perbuatan itu, maka Hawa memberinya nama Abdul Harits.

Itulah makna firman Allah, W (3';l; $ 'sesungguhnya

jilra Englrau memberi lmmi anak yang shalih' bahwa jika

Allah memberikan anak yang sama dengan mereka (sama-

sama manusia). (|i Q'3r. 
-({6 

'Tatkata Allah memberi

lcepada lceduanya seorang anak yang sempurna.' Yaitu:
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Ketika Allah memberikan anak yang sama dengan mereka

(manusia)ll160

15561. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, tentang firman Allah, .iA is "Kemudian

tatkala dia merasa berat,,, batrwa ketika janin yang ada di

datam perutnya membesar, iblis datang kepadany4 ia

menakut-nakuti Hawa seraya berkata "Apakah engkau tahu

apayangadadidalamperutmuitu?Mrurgkinanjing'atau
babi, atau keledai? Tahukah engkau dari mana ia akan

keluar? Ia akan keluar dari duburmu hingga membuatmu

mati. Atau dari kemaluanrlu, atau merobek perutnu hingga

engkau terbuntrh."

Itulah makna firman Allah, (!; W( L{ \:#: itl G3
,, Keduanya (suami-istri) bermohon kcpada Allah, Tulynnya

serrya berkata, ,Sesungguhnya jika Engkau memberi knmi

anak yang shalih': Mereka berdua berdoa" "seperti kami

(manusiaf ' 3.533)i ',, "i'K "Tentulah ksmi termasuk

orang'orang yaig b er ryttht. "r|6r

Abu Ja,far berkata: Pendapat yang benar tentang itu adalatl

yang mengatakan bahwa Allah memberitatrukan tentang Adam dan

Haw4 batrwa mereka berdua berdoa kepada Allah tentang kehamilan

Hawa. Mereka berdua berjanji, jika Allatr memberikan tL$ aAat,

ttm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1633) dan As-suyrthi dalam Ad-Durr Al

ioitri (lto24), dinukil dari Ibnu Al Mundzir serta Abu Asy-Syaikh.
rror 6n ff, ffatim'aaUm t"fri-y" (511632)Al Baghawi dalan Ma'olim At'Taruil

(2581).
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perut Hawa maka mereka berdua pasti menjadi orang-orang yang

bersyuku.

Kata $. mengandung banyak makna, diantaranya shalih

dalam tingkatr laku, shalih dalam menjalankan agama, dan shalih

dalam berpikir serta mengatur segala sesuatu. Jika demikian, maka

tidak ada khabar dari Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai

hujjatr untuk menetapkan suatu makna tertentu. Juga tidak ada dalil

akal yang mewajibkan itu. Oleh sebab itu, wajib diartikan sec.ra

umum, sebagaimana disebutkan Allah. Jadi, Adam dan Hawa

mengucapkan, "Jika Engkau memberikan lLl!.kepada kami," (!i
dengan seluruh makna keshalihan dan kebaikan.

Makna firman Allah, $.t&i u "i,K1l "Tentulah kami

termasuk orang-orang yang bersyuhtr," adalah, sungguh, kami pasti

termasuk orang yang bersyukru kepada-Mu atas anak shalih yang

telatr Engkau berikan kepada karni.

ccc

rS 
^ 

ji$"t$Y. W KA'i, (i, W (4, 3r.-(5,

@6FA
" T atl<ala y'.j;lah merrt ert kp odo l<edumy o s e ffi cmg anak
y mW semputzv6 mal<a lrc.duany a mmi adil<m sel<uat bagi

Nlah terhadnp anak yarlg talah dianugerahkan.Nyc kepada

lceduanya itu. Maka Maha Ti"ggi y',J;lah dmi apa yang
nler elca p erc el<.utul<mt."

(Qs. Al A'raaf [7]: 190)
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Takwit fiman Altah: \1lir.-q-/kA 5 ti;(47 tl4i;r,W

@ lttrj-)9 51 Sfr (Tathala Allah memberi kepado keduanva

seorang anak yang semputna' maka keduanya meniadikan sekutu

bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada

keduanya itu Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka

persekutukan)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Ketika Allatl

memberikan anak shalih seperti yang mereka mohonkan, mereka

berdua menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang

dianugerahkan-Nya."

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang sekutu yang mereka

jadikan untuk Allah terhadap anak yang diberikan kepada mereka.

Sebagian ahli tal$ ril berpendapat batrwa mereka berdua

menjadikan sekutu bagi Allatr pada nama. Mereka yang berpendapat

seperti itu adalah:

15562. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Umar bin Ibratrim menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, dad Al Hasan, dari Samruatr bin Jundub, dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda, 't!t \)';b;- l ir/ US
'* 

"|';i ui 4 sti oplt J? $ri ui !',tG ,:t'g.')ti

{,r#J' 1 it'* eli! dv *y2 i,.ryrit "Anak Hmya tidak

ada yang hidup, lalu ia bernadzar balwa jika anabtya hidup

maka ia akan memberittya nama Abdul Harits [hamba Al

Haritd. Oleh karena itu, kotika ado seorang anabtya yang
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hidup, ia memberinya nama Abdul Harits. Itu adalah bisikan

syeton."ll62

15563. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya,

ia berkata: Abu Al Ala menceritakan kepada kami dari

Samuratr bin Jundub, bahwa Adam memberi nama anaknya

Abdul Harits (hamba Al Harits).rr63

15564. ...berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari

bapaknya, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada

kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Al Ala bin Asy-

Sytrkhair, dari Samurah bin Jundub, ia menceritakan batrwa

Adam memberi nama anaknya Abdul Harits.lla

15565. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Daud bin Al

Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Hawa

melatrirkan anak-anak laki-laki. Mereka ingin anak itu

menjadi hamba Allah, maka diberi nama Abdullah dan

Ubaidultah, atau seperti itu. Kemudian anak-anak itu

meninggal dunia. Iblis lalu datang menemui Hawa dan Adam

seraya berkata, "Jika kamu memberi nama lain maka anak-

1162 Al Hakim dalarn Al Mustadrak Q1545), ia berkata, "Sanad hadits ini shahih,

n unun tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim." Disetujui oleh Adz-
Dzatrabi. Al Hindi dalatrr Kara Al 'Ummal (2991) dan At-Tirmidzi dalam At-
Tafsir (3077). At-Tirmidzi berkata, "Hadits rni hasan gharib. Kita tidak

mengetahui hadits ini sebagai hadits marfu' kecuali dari hadits Umar bin
Ibratrim, dari Qatadah. Sebagian meriwayatkannya dari Abdushshamad. Umar

bin Ibratrim, yang merupakan seorang syaikh di Bashrah, tidak menyatakan

bahwa hadits ini mqrfu'."
1163 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/623), dinukil dari Abd bin Humaid

dan Ibnu Mardawaih, dari Samurah bin Jundub'

"* Ibid.
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anak itu pasti tetap hidup." Hawa lalu melatrirkan anak laki-

laki. Adam pun memberinya nama Abdul Harits. Itulah

makna firman Allah, ,b "F n # u'inn i "Dialah

yang menciptakan kamu dari diri yang satu.... "1165

15566. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

eri+ ,$ "# i {JL "3i 
i " Diatah vans menciptakan

lramu dari diri yang satu," hingga ayat, 4 g; "Dan

teruslah dia merasa ringan (beberapa waWu)." Hawa ragu

apakatr ia hamil atau tidak. f*f 
"{ 

l$2 'itl Gl ,iA fS
W "Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya

(suami-istri) bermohon kcpada Allah, Tuhannya sercya

berlrata, 'sesungguhnya iika Engkau memberi kgmi anak

yang shatihl" Syetan lalu datang menemui Adam dan Hawa

seraya berkata" "Apakatr kamu berdua mengetatrui apa yang

akan terlatrir dari kamu? Apakatr hewan atau yang lain?"

Syetan menghiasi kebatilan kepada Adam dan Hawa,

sungguh itu adalatr godaan kesesatan yang nyata'

Sebelumnya Hawa telatr melahirkan dua orang anak lakiJaki,

dan keduanya meninggal druria. Syetan berkata kepada

mereka berdu4 "Jika kamu berdua tidak memberinya nama

dengan namakq maka anak itu tidak akan selamat, anak itu

akan mati seperti dua anak sebelumnya." Adam dan Hawa

pur memberi nama anak mereka dengan nama Abdul Harits'

tI0s 4l Baghawi dalam Ma'alim At'Ttail (21581 dan 5t2).

-

-
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Itulah makna ayat, t77iY. W/.q" 5 $CW t43r.-(5
"Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anakyang

semryrna, malra keduanya meniadikan selattu bagi Allah

terhadap anak yang telah dianugerahlran-Nya kcpada

keduanya itu." Al aayah.rr66

15567. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Ketika Adam mempunyai anak pertarna, iblis datang

kepadanya seraya berkata, 'Aku memberikan nasihat

kepadamu tentang anakmu ini, berilah ia nama Abdul Harits'.

Adam menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah dari patuh

kepadamu'." -Ibnu 
Abbas berkata: Nama Iblis ketika

berada di langit adalah Al Harits.- Adam berkata" *Aku

berlindung kepada Allah dari patuh kepadamu. Alu patuh

kepadamu saat engkau sarankan agar memakan buah khuldi.

Engkau telatr menyebabkanku keluar dari surga, maka aku

tidak akan patuh kepadamu."

Anak Adam itu lalu mati. Kemudian setelah itu anaknya yang

lain lahir. Iblis berkata, "Taatlah kepadaku, jika tidak maka

anakmu ini akan mati seperti anakmu yang pertama." Adam

tetap melawannya. Anaknya itu lalu mati. Iblis berkata, "6ku
akan tetap membruruh mereka hingga engkau memberinya

nama Abdul Harits." Akhirnya anak Adam itu diberi nama

Abdul Harits.

"* fbnu Katsir dalam tafsirnya (6/483).
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Itulah makna firman Allah, "iil'. 
q.',$ 'i, {ii+"Maka

lrcduanya menjadikan sehttu bagi Allah terhadap anak yang

telah dianugerahkan-Nyo kepada kcduanya ffir." Adam dan

Hawa menjadikan sekutu bagi Allatr dengan taat kepada iblis,

meskipun itu bukan dalam hal ibadah. Ia tidak

mempersekutnkan Allah, tetapi taat kepada iblis.ll6T

15568. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni dari Hartrn, ia berkata: Az-Ztfiair

bin Al Khurait memberitakan kepada kami dari Ikrimatr, ia

berkat4 "Adam dan Hawa tidak mempersekutukan Allah.

Anak mereka tidak ada yang hidup. Lalu syetan datang

menemui mereka seraya berkata, 'Jika kamu ingin anakmu

tetap hidup maka berilatr ia nama Abdul Harits'."

Itulatr makna ayat, tTliiY. W.Ki li Sii"Maka lceduanva

menjadikan sehttu bagi Allah terhadap anak yang telah

dianugerahlran'Nya kcpada kc duanya itu."r r6E

15569. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang makna ayat, Q3'i Cl3

W S:L 1'{'- "Maka setelah dicampurinya, istrirrya itu

mengandung knndungan yang ringan," ia berkata, "Setiap

anak Adam yang latrir, meninggal dunia. Syetan lalu datang

kepadanya seraya berkata, "Jika engkau ingin anakmu ini

116z 11rri tidak menemukan arsar ini dengan sanad sepetti ini dalam referensi yang

ada pada kami. Al Baghawi menyebutkan maknanya dari Ibnu Abbas dalam

Ma,ittn At-Taruit (2/851 dan 852) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3t302).

tro lbid.
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hidup, berilah ia nama Abdul Harits." Adam pun

melalorkannYa.

Qatadah berkata, "Adam dan Hawa mempersekutukan Allatt

dalam hal nama-Nya. Mereka tidak mempersekutukan Allatt

dalam masalatr ibadah.' I l6e

15570. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, *it1"{. tl4ir.Yt
\:|iu -q-KA S"Tatkata Allah memberi kepada kc&nnva

seorang anak yang sempurna, maka kcduanya meniadilcan

sehttu bagi Altah terhadap anak yang telah dianugerahkan'

Nya kepada keduanya irz,' diriwayatkan kepada kami batrwa

anak Adam yang terlatrir tidak ada yang hidup. Syetan lalu

datang menemui mereka berdua seraya berkate "Berilatr ia

nama Abdul Harits." Ihr adalatr bisikan dan perintah syetan.

Perbuatan itu adalah syirik karena patuh kepada syetan,

bukan syirik dalam hal ibadatr.llTo

15571. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang makna ayat, i(A 5 $i;W t1{3u-(5
'"tr?- 6 'in &C|'\7liu. -t1l."Tatkala Atlah memberi

tepada kcduanya seorang anak yang sempurna, malca

lreduanya meniadikan sehiu bagi Allah terhadap anak yang

telah dianugerahlcan'Nya kepada keduanya itu. Mala Maha

I r6e Abdurrarraq dalam tafsirnya (21 103).
rr70 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1634)'
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Tinggi Altah dari apa yang mereka persehfiukan," ia

berkata *Anak Adam dan Hawa tidak ada yang hidup'

Syetan berkata kepada mereka berdu4 "Jika anakmu lahir

maka berilah ia nama Abdul Harits.' Adam dan Hawa pun

melalorkan itu.

Itulatr makna firman Allah, V.+KA'f {i;W tliir,W
t1jiY, "Makn kcduanya meniadikan sehttu bagi Allah

terhodap anak yang telah dianugerahkan'Nya kepada

kcfuaryo Yu.ntt7t

15572. Ibnu Waki menceritakan kepad kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari satim bin Abi

HafshaS, dari Sa'id bin Jubair, tentang aya\ 'it|G" 
"iA1$

ta).. I:t -e..r Kemudian tatkala dia merasa berat, kcduanya

(suami-istri) bermoton kepada Allah, Tuhannya," hingga

uy* 6F$-t3';r1 |fi"Maka Moha Tinggi Allah turi apa

yang mereka persehttukan," ia berkata' "Ketika Hawa

mengandung anak pertama, setelah usia hamil tua" ia pun

melahirkan. sebelum ia melatrirkan, iblis menemuinya seraya

berkata, 'wahai Hawq apakah yang ada di dalam perutmu

itu?' Hawa menjawab, 'Aku tidak tahu'. Iblis bertanya, 'Dari

mana ia akan keluar? Dari hidungmu atau matamu atau

telingamu?'Hawa menjawab, 'Aku tidak tahu'. Iblis berkata,

'Jika ia keluar dengan selamat maka apakatr engkau akan

patuh kepadaku terhadap perintatrku?' Hawa menjawab,'Ya''

Iblis berkata, 'Berilah ia nama Abdul Harits (hamba Al

Harits)'. Nama iblis sebehunnya adalatr Al Harits. Hawa

rr?r 16nu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (3/303).
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menjawab,'Yd.HawalaluberkatakepadaAdam,'Adayang

datang kepadaku saat aku tidur, ia mengatakan anu dan anu'.

Adam berkata 'Itu adalah syetan, berhati-hatilatr

terhadapnya'. Ketika Hawa melahirkan, Allah mengeluarkan

anak itu dalarn keadaan selamat, maka Hawa memberinya

nama Abdut Haritsl

Itulah makna firman Allah, 'il J!$WY.-q.'Ki"i'{'
."tr$- lS,Maka lcduanya menjadikan selattu bagi Allah

t"riodop anak yang telah dianugerahkan-Nya kcpada

kcduanya itu- Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang

m er e ka P e r s e httukan':t r7 2

15573. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir dan

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdul Malik,

dari Sa,id bin Jubair, ia berkata' ..Ada yang bertanya

kepadanya, 'Apakah Adam mempersekutukan Allah'? Ia

menjawab, .Aliu berlindung kepada Allah dari mengatakan

bahwa Adam mempersekutukan Allatl. Akan tetapi ketika

usia kandungan Hawa telatr tua, iblis datang kepadanya

seraya berkata, 'Dari manakah kandungan ini akan keluar?

Dari hidungmu atau matamu atau mulutmu?' Iblis membuat

Hawa susah hati dan putus asa. Iblis lalu berkata 'Berilatr ia

nama Abdul Harits'. Hawa pun melakukan iht'"

Jarir menambahkan, "Ia memperselutukan Allam dalam hal

nama-Nya."ll73

rrr2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(511632),Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al

iajiz Qt4S6), dan Al Baghawi dalatl- Ma'alim At-Tanzil (2/581).
ttzr 15ou Athiyyatr dalamAl Muharrar Al lVajiz Q1486)'

I
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15574. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Hawa melahirkan

seorang anak laki-laki. Lalu iblis datang kepada mereka

berdua seraya berkata, 'Berilah ia nama hambaku, jika tidak

maka aku akan membunuhnya'. Adarn pun berkata

kepadanya, 'Dulu aku pahrh kepadamu, dan aku telatt

dikeluarkan dari surga karena engkau'. Adam tidak mau

mematuhi iblis, maka anaknya ia beri nama Abdurrahman.

Iblis lalu mengganggu dan membunuhnya. Hawa lalu hamil

lagi. Ketika anaknya itu lahir, Iblis berkata kepadanya,

'Berilah ia nama hambaku, jika tidak maka aku akan

membunuhnya'. Adam berkata, 'Dulu aku pernatr

mematuhimu, dan temyata aku dikeluarkan dari surga karena

engkau'. Adam tidak mau menuruti ucapan iblis, maka anak

itu ia beri nama Shaleh. Iblis lalu membrulrhnya."Ketika

anak ketiga lahir, iblis berkata kepada mereka berdu4 'Jika

kalian menurutiku maka berilatr ia nama Abdul Harits

(hamba Al Harits)'.'

Al Harits adalatr nama iblis sebelumnya. Ia disebut iblis

setelah ia berpuhrs asa dari rahmat Allah. Adarn dan Hawa melaktrkan

itu.

Itulah makna firman Allah, (ti.Y. Y-i KA 't {,4 "Maka

kcduanya menjadilcan sehttu bagi Allah terhadap anak yang telah

dianugerahkan-Nya kepada kcduanya ffil. " Maksudnya adalah" dalam

hal nama.llTa

tr74 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (31386). Al Hafizt Ibnu Katsir

menyebutkan sebagian atsu rni dan memberikan komentar, "Terlihat jelas

r
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batrwa atsar-atsar ini berasal dari Ahli Kitab. -Terd.apat hadits shahih dari

Rasulullatr sAw, p/.i3 \:t'ii'JJJ iri .r,;3' '&t'$lb t\y'Jtko Ahli Kitab
menceritafun beriia kepadamu maka ianganlah i<amu mbmpercryai atau

mendustakawrya'. Berita-berita dari Ahli Kitab itu terdiri dari tiga jenis, yaitu:

(l) berita yang kita ketatrui ke-shahih-awrya, dibuktikan oleh dalil dari Al
Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW. (2) Berita yang kita ketahui

kedustaanny4 bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnatr. (3) Berita yang

tidak memiliki hukum. -Be4ta seperti itu bg-leh diriwayatkan, berdasarkan sabda

Rasulullatr SAW, Ct li U);"\_ rt * tj:r, 'Ceritakanlah (kisah-kisah) dari
bani Israil, tidak ada keberaian''. Yaitu kisah-kisah yang tidak dapat dipercayai

dan tidak pula bisa didustakan, karena Rasulullah SAW bersabdq 'Maka
janganlah ltamu mempercayai atau mendustakan mereka'.
Atsar tni termasuk dalam jenis kedua atau ketiga. Terdapat pembahasan dalam

masalah ini. Jika yang menceritakannya itu meriwayatkannya dari sahabat Nabi
atau tabi'in, maka termasuk jenis yang ketiga. Sedangkan kami mengikuti
madztrab Al Hasan Al Bashri dalam masalah ini, batrwa yang dimaksud dalam

ayat ini bukanlah Adam dan Haw4 akan tetapi keturunan mereka yang musyrik.

dleh sebab itu, Allah berfirman, 'otrAg'fu\Lfr 'Maka MahaTinggi Allah
dari apa yang merelca persekutukafi'. Oleh sebab itu, penyebutan Adam dan

Hawa adalah sebagai prolog bagi para orang tua setelah merqkq. Pemindatran

dari kata terte,nhr kepada jenis, s"pirti nrmari nUan , '&,Ydi 431 gi fnj
'sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yan{deka dengan bintang-

bintang'. (Qs. Al Mulk [67]: 5). Sebagaimana diketatrui bersama bahwa maloa
lafazh 1|6 adalah bintang-bintang yang menghiasi langit. Itulah maksud kata

tersebui peralihan dari nama tertentu ei{Lai (lampuJampu) kepada jenisnya,

yaitu bintang-bintang. Terdapat beberapa contoh lain dalam Al Qur'an, wallahu
a'lam."
Al Mubarakfiri, pengarang Y,rtab Tuhfat Al Ahwadzi berkata, "Pengarang kitab
Fath Al Bayan berkat4 'sekelompok ulama membatras permasalahan yang

terdapat dalam ayat ini, karena ztrahir ayat ini jelas menyatakan batrwa Nabi
Adam melakukan kemusyrikan, padahal para nabi it't ma'shum (terpelihara)

dari kemusyrikan. Kemudian mereka menjelaskan permasalahan ini. Masing-

masing mempunyai pendapat. Terdapat perbedaan pendapat di antara mereka

dalam menakwilkan ayat ini, sehingga sekelompok ahli tafsir mengingkari kisah

ini, di antara mereka adalah Imam Ar-Razi dan Abu As-Su'ud. Al Hasan

berkat4 'Ayat ini berisi tentang orang-orang kafir yang berdoa kepada Allatt
bahwa jika mereka diberi anak yang baik, maka mereka menjadi Yahudi atau

Nasrani'. Ibnu Kaisan berkata, 'Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka

memberi nama anak mereka dengan nama Abdul Uzza (hamba berhala Al
lJzza), Abdusysyams (hamba matahari), Abduddar (hamba rumatr), dan

sebagainya'."
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Ahli takwil yang lain berpendapat batrwa makna ayat itu

adalatr seorang laki-laki dan wanita dari ketururan Adam yang kafir.

Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allatr seperti tuhan-tuhan dan

berhala-berhala ketika Allah menganugeratrkan anak kepada mereka.

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, makna ayat

tersebut adalaft, "Dialah Allah yang telatr menciptakanmu dari diri

yang satu, kemudian dari diri yang satu itu Dia ciptakan istrinya, agar

ia merasia senang kepadanya. Ketika laki-laki yang kafir itu

berhubungan intim dengan istrinya" istrinya prur mengandung. Ketika

istrinya telatr hamil tua, mereka berdua berdoa kepada Tuhan."

Menurut ulama yang brpendapat seperti ini, kalimat ini

adalatr kalimat yang diawali dengan kalimat langsung, kemudian

beralih kepada kalimat tidak langsung, sebagaimana terdapat dalam

ayat, si$ et,fi'{;r ,N-s |3flyi;76'fiO94,t$l;
*Dialah Tulan yang menjadikan lwmu dapat berialan di daratan,

(bertayar) di lautan. sehingga apabila komu berada di dalam

bahtera, don melunarloh bahtera itu membmva orang'orang yang

ada di dalannya dengan tiupn angrn yang baik." (Qs. Yuunus [10]:

22)

Sebelumnya telatr ka6i jelaskan masalah-masalatr seperti ini

lengkap dengan dalildalinya. Mereka yang berpendapat seperti ini

addah:

15575. Ibnu Waki menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Sahl bin

Yusuf menceritakan kepada karni dari Amr, dad AI Hasan,

tentang firnan Allah, rllir. W Ki. 5 {.; "Maka
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lreduanya meniadikan sehtttt bagi Allah terhadap anak yang

telah dianugerahkan'Nya kcpada keduanya ifa," bahwa ini

terjadi pada penganut agama tertentu, bukan Nabi Adam.ll75

15576. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin. Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, bahwa Al Hasan berkata, "Maksudnya adalatt

ketunrnan Adam, ada di antara mereka yang melalukan

kemusyrikan setelatr Nabi Adam."

Itulah makna ayat, tCliY. '11+.Ki, :i, il(i"Maka kcduanya

menjadikan sekutu bagr Allah terhadap anak yang telah

diarru ger ahkon-Nya kepada kc duanya hr.nt t7 6

15577. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al

Hasan berkat4 "Mereka adalah orang-orang Yatrudi dan

Nasrani, mereka diberi rezeki anak-anak, tetapi mereka

menjadikan anak-anak itu sebagai penganut agama Yahudi

dan Nastani."ll77

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama adalah yang

mengatakan batrwa makna ayat, Kfi 't Si;$. tl*r.W "Tatkola

Allah memberi kcpada keduanya seorang anak yang sempurna, maka

keduanya menjadikan sehttu," adalah dalam hal nama-Nya, bukan

dalam masalatr ibadah. Yang disebutkan dalam ayat itu adalah Adam

rr?5 As-suytrtlri dalanAd-Durr Al Mantsur (31625),dinukil dari Abu Asy-Syaikh.
,,,. Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qllo4) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil

Qts83).
rt?? Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1583) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(6t482).
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dan Hawa, berdasarkan ijmo hrqlah dan dalil dari para attli takwil

tentang itu.

Jika ada orang yang bertanya, "Jika engkau berpendapat

seperti itu tentang takwil ayat ini, batrwa maksud ayat ini adalatr

Adam dan Hawa" lantas bagaimana dengan ayat, 'rf$lL 5i S{i
'Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persehttukan'?

Apakatr itu penetapan dari Allah bahwa Dia memiliki sekutu dalam

hal nama dan ibadatr? Jika Anda mengatakan bahwa Allah memiliki

sekutu dalam hal nama-Nya, maka pendapat seperti itu dibatalkan oleh

ayat,6f$i;q ifr* U, if$ 'Apakah mereka mempersehttukan

(Allah dengan) berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu

pn? Sedangkan berlnla-berhala itu sendiri buatan orang'. (Qs. Al
A'raaf [7]: l9l). Jika menunrtnu ada sekutu dalam ibadah, maka

apakah Adam mempersekutukan Allatr dengan menyembatr tuhan

lain?'

Jawabannya adalatr: Takwil firman Allah, '"9r3-13';l Sfr
"Makn Maha Tinggi Allah dmi apa yang mereka persehttukan,"

bukan seperti yang Anda sangka. Akan tetapi maknanya adalah,

Allah Matra Tinggi dari yang dipersektrtukan oleh kaum musyrik

Arab yang terdiri dari para penyembatr berhala. Sedangkan berita

tentang Adam dari Hawa telah selesai pada ayat, W. KA 't 5i;
\1lir. "Moka keduanya menjadikan sehttu bagi Allah terhadap anak

yang telah dianugerahkan-Nya kcpada kcduanya fiz". Kemudian hal

ini dinafikan oleh redaksi, 6g$-\3 {ifi Sfr'Maka Matu Tinggi

Allah dari apo yang mereka persehttukan'."

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15578. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

-
Z
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kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 'ttfaL.\3 51 Sfi "Maka Maha Tinggi

Allah dari apa yang merelu persekutukan," ia berkata, "Ayat
ini terpisah dari ayat sebelumnya yang bercerita tentang

Adam. Ayat ini khusus bercerita tentang tuhan-ttrhan orang

Arab.'1178

Ahli qira'at' berbeda pendapat dalam bacaarr, Kfi.
'. Mayoritas pendudtrk Madinah dan sebagian penduduk Kufatr

membacanya , '?4 'i Jr+ dengan huruf syin berhatakat kasrah, Ym8
artinya kemusyrikan.

Sebagian penduduk Makkah dan mayoritas penduduk Kufah

membacanya, Kj V^g merupakan bentuk jamak dari &liF yang

artinya sekutu.llTe

Abu Ja'far berkataz Qira'at ini lebih utama" karena jika
qira?t dengan huruf syln berharab,at trasrah, tf4 "kemusyrikan" itu

benar, maka makna kalimat tersebut hanrs seperti itu; ketika Allatt

memberikan anak shalih kepada mereka berdua lalu mereka berdua

menjadikan sekutu bagi Allah sebagai perbuatan musyrik. Padatral

Adam dan Hawa tidak pernatr meyakini batrwa anak mereka adalatl

pemberian iblis, lalu mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah
terhadap anak yang dianugeratrkan kepada mereka, karena mereka

rrTs Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1635) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

- Masir(3/304).
llD Nafi dan Ashim, menurut riwayat Abu Bakar, membacanya, t3) dsngan 5uu1

.qyrn berharakat kasrah dan huruf ra' berharakat suhtn. fati ini berbentuk
mashdr. Demikian juga menurut qira'at Ibnu Abbas, Abu Ja'far, Syaibah,
IlaimalL Mujahid Ashim, dan Aban bin Taghlib. Ibnu Katsir, Abu Arnr,

. Hamzah, Al Kisa'i, Hafsh, dan Ashim, membacanya dalam bentuk jamak. Lihat
Al Muhanar Al Wajiz Q1487) dan At-Taisir /i Al Qira'at As-Sab'(hal. 94).
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memberikan ftlma AMullah kepada anak mereka. Batrkan Adam dan

Hawa meyakini, tidak diragukan lagi, bahwa anak itu addah anugeratl

dan rezeki dari Allah. Kemudian mereka berdua memberi nama Abdul

Harits. Adam dan:tlpwa mempersekutukan Allah terhadap anak itu

dalarn hal nama-Nya

Jita qira'at ti.r "kemusyrikan" itrt shohih, maka maknanya

hanrs seperti yang tetah kami sebutkan; Adam dan Hawa melakgkan

kemusyrikan kepada Allah dalam hal anak. Demikian juga dengan

tunmnya ayat, 5 *4"Maka kcdtnnya meniadikan -ser;.tn* 
bogi

Allahu Ayatini menjelaskan batrwa qira'at yarrg sluhih ad31lah" Ki
yang artinya mereka berdua menjadikan sekuhr bagi Allah terhadap

anak itu, seperti yang kami jelaskan sebelumnya.

Jil(a ada orang yang berkat4 "Adam dan Hawa memberi nama

anak mereka dengan narna Al Harits. I(ata Al Harits adalah bentuk

tunggal. Sedangkan ka.a KAadalah bentuk jamak. Lantas bagaimana

mungkin Allah menyebut mereka menjadikan banyak sekutu bagi

Allah, padahal Adam dan Hawa hanya menyebutkan sattr sektrtu?"

Jawabannya adalah: sebelumnya telah kami sebutkan bahwa

orang-orang Arab biasa mengelgarkan berita dari satu orang menjadi

seakan-akan dari sekelompok orang, jika satu orang itu tidak

disebutkan secara pasti dan namanya tidak disebutkan. Seperti firman

Auah, :g va -i 6€fr 4 &$t 'it J6 'a-$1*Traitu; orans-or(ms

(yang menaati Allah dan Rasul) yang kcpada mereka ada orang-

orang yang mengataka4'sesungguhrrya marutsia telah mengumpulkan

pasulran untuk menyerang kamu'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 173) Yang

mengatakan itu adalah satu orang, akan tetapi seakan-akan berita

tersebut disebutkan oleh banyak orang, jika orang yang
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menyebutkannya tidak disebutkan secara tertentu. Itulah yang dapat
disimpulkan dari ungkapan dan syair Arab.

Firman Allah, '"trAt9 frt Sii,Maka Maha Tinggi Altah
dari apa yang mereka persehttukan,' adarah penyucian Allatl
terhadap diri-Nya dan pengagungan dari apa yang dikatakan oleh
orang-orang batil, yang menyatakan batrwa ada tuhan-tuhan dan
berhala-berhala lain selain Allah. Mereka yang berpendapat seperti itu
adalatr:

15579. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat,'oj$-lL r;i e{i
"Maka Maha Tinggi Attah dari apa yang mereka
persehttukon," adalah sebuah pernyataan bahwa AIah tidak
memiliki anak dan keluarg4 diri-Nya Matra Ag,ng. para

malaikat mengagungkan dan menyucikan-Ny".,, to

1558;.' Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:
l+bil-az-zaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Uyainatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar shadaqah bercerita dari As-Suddi, ia berkata, "Ini
adalah bagran dari kalimat yang bersambung dan terpisah.
Ayat, (1,1.1'. -11]- KA fr, #r,Maka keduanya menjadikan
sehttu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-
Nya kcpada keduanya itu', adalah tentang Adam dan Hawa.
Allah lalu berfirm^, 'og*t3r;fr efr,Maka Maha Tinggi
Allah dari apa yang mereko persekutukan,. Allah Maha

rrt, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1635) dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid.
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Tingg terhadap apa yang dipersekutukan oleh orang-orang

musyrik. Maksud Allah bukanlah Adam dan Hawa."llsl

c{tc

;fri'qr',#{v'offi
tt 6pa/lr/n nqeka nenpel:rrzlatni<m (trJilil ilengarn,) bqW'

bqfuyorrtgtak dupd mr,rrciptalmrr rcsufrr,t Pum,?

Sedongldn bqhala"lbqhala itu sendiri Afim ormrg."

(Qs. Al A'raaf [7]: 191)

Trlvil firmen Alleh: @'"f i6q'&76'"fr$ (Apa*oh

mcreha nwnpetsehalukan lAllah denganJ berhala-berhah yang tah

dapal mcnciptafun sesuolu parr? Sedtngkan berhala-berhala ilu
sendiri buatan orang)

Abu Je'far berkete: Allah berfirman, *Apakah mereka

memperselutukan Allah dalam beribadah? Mereka menyembah

sesuatu yang larn, yang tidak mampu menciptakan aPa Puo. Battkan

Allahlah yang menciptakan dan me,lnbuatnya Sesungguhnya ibadah

yang tralus hanyalah kepada Allah, bukan kepada matfiluk yang

diciptakan Allah."

Ibnu Zaid berkatatentang itu:

15581. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"3r Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2105).
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"Ada,n dan Hawa dikar,niai seorang anak laki-raki, ralu
mereka berdtra menamainya Abdullah. Kemudian iblis
datang kepada mereka seraya berkata, "siapakatr nama anak
kalian watrai Adam dan Hawa?,, Sebelumnya Adam dan
Hawa juga pernah dikaruniai seorang anak laki-laki, ralu
mereka beri nama Abdullatr, dan anak itu meninggal dunia.
Adam dan Hawa menjawab, "Ia kami beri narna Abdullah."
Iblis berkata, "Apakah kamu pikir Allah menitipkan hamba-
Nya kepada kalian? Demi Allah, anak itu akan pergi
sebagaim,p anak yang lain telah pergi (wafat). Akan tetapi
aku akan menunjukkan rulma yang akan mengekalkan anak
kalian. Berilah ia nama' Abdusysyams (hamba matatrari).,,

Itulah makna firman Allah, 6fr ,i, q, ',fr I V itfi
"Apalrah mereka mempersehttukan (Allah dengan) berhala-berhala
yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? sedangkan berhala-berhala
itu sendiri buatan orang." (Qs. Al A'raaf t7l: l9l) Apakatr matatrari
mampu menciptakan sesuatu sehingga ia memiliki seorang hamba?
Matahari adalatr ciptaan Allah. Rasulullah sAw bersabd4. d.r. W:b
f3\t 4 W:bt , z?it e W,b *Ibtis menipu Adam dan Hawa dua

lrali; di surga dan di bumi."rr82

Jika ada yang berkata, ',Ayat, '"fr i6 
,sedangkan berhala-

berhala itu sendiri buatan orang', maka mereka disebut seperti anak
cucu Adam (manusia). Kemudian Allatr berfirman, U,'rffi ,Apakah

mer e lra mernper s e httukan (Allah dengan) berhada-b erhala'. Disebut

rrt2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1635), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
uyun (3/586-587), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzit elsgl dan 5s2).
D_iriwayatkan juga oleh Ibnu Adi dalam Al Kamil, pembahasan tertang adi-
dhu'afa'(6D246);
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dengan lafazh 6 yuog menunjukkan makna benda, bukan dengan

lataz/n ,y y^gmenunjukkan makra manusia."

Jawabannya adalatr: Itu karena yang mereka serrbatr adalatt

batu atau k"yo, atau perak, atau benda-benda yang biasa disebut

dengan lafazh rl u*an .jr. oleh karena itu, disebutkan lafazh 6

kemudian p Mereka tidak disebut sebagai keturunan Adam

(manusia) karena ayat ini memberitakan texrtang peogagugan orang-

orang musyrik terhadap benda-benda tersebut, bukan pengagungan

manusia antara safu sama lain.

{tttc

"D ut bethala-bethala iar ddak mfrnfir men$ai
pettolongarJl<e4dtWyemfuh.penyertahnydilunlegdo
dirirrya seilliri wkrhah.be/:hola iat ddak daild men$eri

putolongfrr." (Qs. Al A'raaf ITlz l92l

Talrwil fiman Allah: 6i5- d:"\-'|i fu'{'otl53-1t
@tpo" berhala-berhala itu tidah nampu ncmberi pertolongan

kepada penyembah-penyembahnya dan hepada dirinya sendirt pun

berhala-berhaJa itu tidak dapat memberi pertolongan)-

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Apakah orang-orang

musyrik itu mempersekuhrkan Allah dalam ibadah dengan sesuatu

yang tidak mampu menciptakan apa-apa dan tidak mampu

memberikan pertolongan kepada mereka jika Allah ingin menjatuhkan

hukuman kepada mereka, serta tidak mampu menolong dirinya sendiri

s;
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jika Allah ingin menimpakan batraya padanya? Orang yang

melaksanakan ibadah itu hendaknya beribadah kepada Allah yang

mampu memberikan manfaat dan menjauhkan batraya dari diri
mereka. Tutran-tuhan yang mereka sembatr itu dan mereka

mempersekutukannya dengan Allah dalam ibadah, tidak dapat

mendatangkan manfaat dan menjauhkan bahaya dari mereka, bahkan

terhadap dirinya sendiri. Jika tidak dapat menolong dirinya sendiri,

maka apalagi menolong orang lain? Allah heran terhadap besarnya

kekeliruan hamba-hamba-Nya yang mempersekutukan-Nya dengan

yang lain dalam beribadatr."

ooo

A;t i#;: K$Lx;'f;;{S &'il( g'ii,}i ots

6u;
"D arr iikf, l<flntu (hai orarrg. or(mg rrws2rik) meny etany d
(berlwla) unrr.rk memberi pefinfuk l<.epadarru, fidaklah
berhala-bqlwla itu dapdt memperlenanl<mr seru.cmtrru;

saflvt saja (lwsilrrya) buat l<snw menyeru merel<a atau, pun
l<f,rtubqiliam diri."

(Qs. Al A'raaf [7]: 193)

ratcwil nry"1 Allah: .K$ $VY{$-J uiii Jt i}i ol;

@ <rj;; A I i#;;J (Dan iiha hamu [hai orang-orans

musyrihJ menyetunya [berhalal untuk memberi petunjuk

kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan

@
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seruanma; san a saja ftasilnyal brtot harrrr. menyeru ,iereka ataa

pun hoilu berdiam diri)

Abu Ja'fer berketa: Allah menyebutkan sifat dan cacat

sekutu yang disembah oleh orang-orang musyrik inr dalam ibadah

mereka. Di antara sifatnya adalab "Wahai manusia, jika kamu

memohon kepada mer,eka agar sekutu itu memberikan jalan yang lurus

dan kebenaran" maka t{*-* Tidaktah berlula-berholo itu doPat

memperkcrunkan seruantnu' mereka tidak akan me,mperkenankan

permohonanmg, karcoa mereka tidak memiliki pikiran rmtuk

memikirkan sesuattr. M€reka meninggalkmmu dari jalan yang lrms

dan kebenaran."

Allah menyetnr&m beberrya sifu tuhm-tuban mereka itr
sebagai peringatan bagi mcrcta bahwa betrya besa, kesalahan mcreka

dan jeleknya pilihan mercka. Allah berfimm' *Bagnimana mrurgkin

sekutra itu dapat meurberikan jalan yang lurus kcpadamu, sodangkan

mereka sendiri tidak mengaahui jalm yang lunrs dan mengerti

kebenaran serta kesesatan. Oleh sebab itu, sama saja apakah kamu

memohon jalan yang ltgtrs kepada mereka atau diam tidak memohon.

Suaranya tidak dapat didengar dan ucapannya tidak dapat dime,ngerti."

Bagaimana mungkin mexryembah sesudu yang memiliki sifat-

sifat seperti itu? Betapa besar kebodohan orang-orang yang

menjadikan itu sebagai tuhan. Tuhan yang layak disembah adalatt

Tuhan yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang

menyembatr-Nya dan menjatutrkan hukuman kepada orang yang

berbuat maksiat kepada-Nya, menolong orang-orang yang berpihak

kepada-Nya dan menghinakan musuh-musuh-Nya" memberikan

petunjuk kepada orang yang taat kepada-Nya dan mendengarkan doa

orang yang bersenr kepada-NYa
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Jika ada yans mensatakan batrwa ayat, Xfit'if;l -K*ff;
4j* 'athaf dengan ayat 5W, dan ia juga menjadi isz dari

-rG ; ,;"t u *6Jt JrL

kalimat i$;;Jyang berbentukl'l madhioAllah tidak berfirman, if
ii.la sebagaimana ucapan penyair berikut ini,

il1'"*?i p,ifleiQ
"Sama saja bagimu apakah pergi atau menginap malam ini

bersama kabitah Numair bin Amir."ttsi

ooo

lj,;u "P\g \+ 6i ei u 5;i ir$\ Ly

" Sesnnguhny a b qhala.b erlwla y drJg l@nw sent s elatn

Nlorh iat adalah makhluk (ymrsleln.oh) yang serapa iuga
dengan l<f,rnu. lvlal<fl serulah berlwla.bqlwla itu lolu

Uorl<f,rrlahnrrr:el<armpul<enmrl<anpermintaannntriiko
kfrnru mqrvmg orcmg. ofitrJg y arJg benor."

(Qs. Al A'naf lllz 194)

Syair pr disebutkan dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra (l/401). Malan
U,aa fit dalam syair ini adalatr berangkat dari Mina pada musim haji. Nafar

av,al adalahhari kedua dari hari-hari taryriq (l l, 12, dan t3 Dzul Hiliah). Ibnu

Athiyyah dalam Al Mttharrt Al Waiiz Q1488).

@'$)bB bL;U)\r'-Tr$i
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W;tb

fddrAdl,XlrrDrad

fiman Allah: 
"t+ 

il ei u. 6;"i irii it
Ht .i! bJ t*$ iii;u ,?39

(Sesungguhnya befiala-berhala yang kamu seru sehin Allah ilu

adalah nahhlah lyang lenahJ yang serupa iuga dcngan karrrrl,

Maha serulah berhah-berhala itu lalu biarfunlah nureha

mmperhenanhan permintaanmu' iiha kanu mcmang orangorang

yang benar)

Abu Ja'fer berketa: Allatr berfimran kepada orang-orang

muqnik yang terdiri dari para penyembatr berhala itu. Allah menegur

mereka karena mereka menyembatr berhala-berhala yang tidak dapat

dapat memberikan mudharat atau manfaat kepada mereka e-51 ity

<-rfi "sesungguhnyo berhala-berhala yang kamtt sertt,' wahai

orang-orang musyrik, sesungguhnya tuhan-tuhan yang kamu se'mbah

selain Allah, menyebabkanmu musyrik dan kufir kepada Allah. 
"t+.?36 "MaWiluk (yang lemah) yong seruw iuga dengan furrrtt-"

Mereka adalah milik Tuhanmu, sebagaimana karnu juga milik

Tuhanmu.

Jika kamu benar bahwa berhala-berhala itu dapat membuat

mudlurat dan manfaat serta menerima ibadahmu kepadanya, maka

berdoalatr dan memohonlah kepadanya. Akan tetapi, berhala-berhala

itu tidak akan mampu mengabtrlkan permohonanmq karena ia

memang tidak bisa mendengarkan doa-doamu. Yakinlah batrwa

berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan mudharat atau manfaat

karena mudharat dan manfaat hanya milik Allah. Dialah Allah, yang

jika seseorang mengadukan sesuatu kepada-Nya maka Dia Maha

Mendengarkan. Dia menjattrtrkan mudharat kepada orang yang berhak

mendapatkan hukuman, dan Dia memberikan manfaat kepada orang

yang tidak layak menerima mudlarat.
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"ia ;1 Au :t'78;- iJ "# ru6g6 #
'i {-r* Vl $U6;4 ri,(, ;f i\ oU-

@ p;lY.,5,
" Ap alrah b el:lwla-b qhala mem,puny ai l<aki y dng dmgan iat
ia dapatbqialan, atfii menpuryai urryort yang dengart itrr

ia dapot rnefiwgarrg denganl<eras, atfiL mempunyai mota

yang ilmgan iat ifl dopot melihat, atau menputryai tclinga

ydrrg ilmgan iat ia dopat menaensat? Katal'anlah'
,Ponggillahbqhal*bqhalarruyongl<anwiadil<nnselcuat

IJloh, kerwdian lorlai<nnlorh tipu' ilay a (*rark
mmcelat<at<m).Ku. tmQa rn.en$eri tangsry'- kepa,ila'ku)""

(Qs. Al A'raaf []l: 195)

Takwir liman Allah:'q'ru- # i;\u'ttx y)'#'t!fi
y t'{i7.'€',rlvx$qe*ure;; g$i fl 'l\ a';;;"ial ;{) I
@ lr# (Apakah berhala-berhala mempunyai haki yang dengan

itu ia dapat berjalan, atau nempunyai tangan yang dengan itu ia

dapat mernegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan

itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu it
dapat nendengar? Kotakanlahr "Panggillah berhal.a-berhalamu

yang hamu jadihan sehutu Allah, kemudian lakuhanlnh tipu-daya

[untuk mencelahakanJ-Ku tanpa memberi tangguh ftepada-ku] 
"')

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

yang menyembah berhala bahwa sebenarnYa merela tidak mengerti

apa yang sedang mereka lakukan. \; 'ttX '*S frl "Apakah

,
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berlala-berlala mempunyai knki yang dengan itu ia dapat berialan,"

sehingga berhala-berhala itu bisa berjalan bersama-sama denganmu?

Dengan anggota tubuh yang ada pada karnu itu karnu bisa melakukan

sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirimu.

U,'oH- # 
" 

fi"Atou memwnyai tangon yang dengan itu

ia dopat memegong dengan kcras." Apakah mereka memiliki tangan

sehingga dapat menolakmu dan menolongmu ketika ada orang lain

yang membahayakanmu?

V 6#-U;{) j"At* memwryai mata yang dengan itu

ia dapat melihat." Apakah mereka memiliki mata sehingga bisa

mengenalimu dan mengetahui hal-hal yang kamu sembunyikan

darinya?

$itiQ 3$( fr il ".etau mem1ruryni telinga vang dengan

itu ia dopat mendengoz" Apakah mereka memiliki telinga sehingga

bisa merrberitahukanmu apa yang mereka dengar dan karnu tiilak bisa

mendengarnya?

Allah berfirman, *Jika tuhan-tuhanmu yang kamu sembatr itu

tidak merriliki anggota tubuh yang Aku sebtrtkan ini, lantas apa dasar

ibadatunu kepada berhala-berhala yang kamu sembah itu? Berhala-

berhala itu tidak memiliki semua ini, sesuatu yang bisa mendatangkan

manfaat dan menol ak mudhq a/ darimu?"

Firman Allah, ,nE x y$i {A V:i $ "Katakantah,

'Panggillah berhala-berlulamu yang kamu iadikan sehttu Allah,

kcmudian lahtkanlah tiW-dsya (untuk mercelakakan)-Ku. Tanpa

memberi tangguh (kcpada-Ku)'," maksudnya adalah kamu dan

berhala-berhala ittr.
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);),{1"Tanpa memberi tangguh (kepada-Ku). " Dia berkata,

"Janganlah kamu menunda tipu-daya dan makar yang akan kamu

lakukan. Lakukanlatt dengan segera."

Allah memberitatrukan kepada Nabi Muhammad SAW batrwa

mereka tidak akan dapat menyebabkan mudharat terhadapnya, karena

Allah telatr menjaganya. Allah memberitatrukan kepada orang-orang

yang ingkar kepada Rasulullatr SAW bahwa berhala-berhala itu tidak

mampu memberikan pertolongan kepada mereka untuk melalarkan

kejahatan terhadap Rasulullah SAW.

cco

'u:4firi t;;:;r"as ti 
" 
if xfr 'd, :,y

"senrngguhny o pelhldlungl<u ialah Nloh yarlrg telah

menllrruil,an /JKitab (N Qur'an) dmWa rnelhdungi
or arrg- or (mg y ang shalih. "
(Qt. Al A'raaf l7l: L96)

Takwil firman A[ah: 'd$i 3;:;r?,sili Ji "iiN{rt'i,y
@ (Sesungguhnya pelindungku ialah Altah yang telah

mcnurunkan Al Kitab [Al Qur'anJ dan Dia melindungi orangorang

yang sholih)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, *Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-

orang musyrik yang terdiri dari para penyembatr berhala ittt, ';{u'i:y
'sesungguhnya Pelindungfu ', Penolongku dan Penguatku terhadapmu
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?:rssi \tr,t$'rrl 'Ialahlah allahyang telah menurunkan Al kitab (Al

Qur'on)', kepadaku dengan kebenaran. Dialah yang akan menolong

orang-orang yang berbuat baik dengan menaati-Nya."

oco

#:{j #, l,}.V-i'-f + i u 1';'i
-/ , t./<!2e'2

"Danbqlwla-bqhala yangllorrrau sel.u selain lJ;lah ddald.ah

sangup menol.ongnw, bahl<frr. fidak dapat menolong

dbinyo sendiri."

(Qs. Al A'raaf Ulz 197)

Takwil fiman Allah: 6i5J- 1 +i u i'ii ';r-if;

@ <;p-€rfi-1i'pu; (Dan berhala-berhata vans kotnu seru

selain Altah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan ilak dtpat

menolong dirinya sendiri)

Abu Ja'far berkata: Ini juga perintah dari Allah kepada Nabi

Mtrhammad SAW, agar ia mengatakannya kepada orang-orang

musyrik, "Katakanlah kepada mereka, 'sesungguhnya Allatr adalatl

penolong dan Pelindungku. wahai orang-orang musyrik, berhala-

berhala yang kamu seru selain Allah tidak akan mampu menolongmu.

Dengan sifat lemah yang ada pada berhala-berhala itu, maka tidak

mungkin bisa menolongmu, sedangkan menolong diri mereka sendiri

saja mereka tidak bisa'. Dengan demikian, manakatr yang paling layak

untuk disembatr dan dijadikan Tuhan? Yang memberikan pertolongan

'o$it
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kepada hamba-Nya dan mencegah orang-orang jatrat melalorkan

kejelekan terhadapny4 atau tuhan-tuhan berhala yang tidak mampu

menolong orang-orang yang menyembaturya, juga tidak mampu

menolong dirinya sendiri dari kejahatan orang yang ingrn melakukan

kej elekan terhadapnya?"

occ

{'fi $Ys'* ff;; 
"9-S 

{ilt Jl lii o:;

@su-
"Dmt iikf,l<anau sel<alimr rnenyeru ftuhala.bulwla) rmr;.tk
rnenrhqi pehu$uk, niscayaberlwl*bqhalo iu dnak dapat

fiwrJdrrrgoltwy a. D an lrsnyu rnelihat b qhalo-bqlwla iar
nmf,rrdsrrglcepadtrrupadalwliaddakmelihat."

(Qs. Al A'raaf [7]: 198)

Talrwil lirman Allah: Stp;-#;;';fr-{dl(JI lii ob

@ i;; I {, $L@o" iika kamu sehalian mcnyeru [berhala-
berhalal untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak
dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu
memandang kepadamu padahal ia tidak melihat)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu,

'Wahai orang-orang musyrik, jika kamu menyeru tutran-tutranmu itu

unhrk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan kebenaran,
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maka ia W-{ 'Tidok dapat mendengarnya'. Mereka tidak bisa

mendengar doa dan permohonanmu itu."

'or)#-1 '$ A\6ffi #;; "Dan kamu metihat berhata-

berhala itu memandang kcpadamu padahal ia tidak melihat." ki
adalatr fimran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai

Muhammad, engkau lihat tuhan-tuhan mereka memandang kepadamrl

tapi sebenarnya ia tidak bisa melihat." Oleh sebab itu, kalimat ini

berada dalam bentuk trmggal. Jika kalimat itu merupakan perintah

Allah agar diucapkan kepada orang-orang musyrik, maka pasti berada

dalam benttrk jamak, '&lo';y- djft "Kamu lihat berhala-berhala

itu memandang kepadamu, padatral sebenarnya tidak bisa melihat."

Terdapat riwayat dari As-Suddi tentang hal itu,

15582. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadakq ia

berkata: Abtnad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

l6ami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, 'oilli tr;;'ti3-S &f,ii Jl iii oV

6#{ {2 67-y" Oo, iika kamu sekalian menyeru (berhala-

berhala) untuk memberi petuniuk, niscrya berhala-berhala

itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-

berhala itu memandang kcpadamu padahal ia tidak melihat,"

ia berkata, "Mereka adalatr orang-orang musyrik-"lle

Munglin maksud ucapan As-Suddi tersebut adalah, makna

firman Allah, 't;A-9 &fli JI iiX o$ *Dan iitra tramu

"* Ibnu Abu Hatim dalarn tafsimya (511637), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil, tanpa nukilan (2158),Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/488), diriwayatkan

dengan sanad dari As-Suddi. Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31307).
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s ekalian menyeru (berhala-berhala) untuk memberi petuni ulc,

niscrya berhala-berhala rtu fidak dapat mendengarnya)."

Mujahid berkata tentang hal ini:

15583. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, l;#-1 '{, ifilSt:ti i#r"oo"
lromu meliltat berhala-berhola itu memandang kepadamu

padahal ia tidak melihat," batrwa maksudnya adalah,

petunjuk hidayatr yang engkau serukan kepada mereka.ll85

Seakan-akan makna ucapan Mujahid ini adalatr, *Wahai

Muhammad, engkau lihat orang-orang musyrik itu melihat

kepadamtr, padatrat mereka tidak bisa melihat."

Itu menurut sahr pendapat, akan tetapi pendapat yang lebih

tepat adalah, kalimat tersebut merupakan pemberitahuan

tentang tuhan-tutran mereka dengan sifat-sifatnya.

Abu Ja'far berkata: Jika ada orang yang bertanya, "Apa

makna ayat, 'r:#-1'{, i1-yStfr H;; 'Dan kamu melihat berhala-

berhala itu memandang lepadamu padahal ia tidak melihat'? Apakatt

mungkin sesuatu melihat kepada sesuatu, kemudian dikatakan tidak

bisa melihat?"

Jawabannya adalah: Jika dua hal saling berhadapan, maka

dalam ungkapan orang Arab disebut, t.ii A jL"Ia melihat kepada

sesuatu". Dua rumah yang berhadapan disebut ,'d.f 4 i*- :n 
'lF

*Rumatr si fulan melihat kepada rumahku". Seperti dalam sebuah

rrt5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1637) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir (haL 6a2).
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ungkapan Arab, t,rt,;- \l U i}Jr ,iH, c!it'}i;t ,:k g'i'*1ri! "Jika

engkau sampai di tempat anu, lalu bukit melihat kepadamu, maka

berbeloklah ke kanan atau ke kiri."

15584. Diceritakan kepadaku dari Abu Ubaid, ia berkata: Al Kisa'i

berkata, "Jika kebun atau taman itu dekat darimu, maka

dikatakan, 
"4 

j* liUili 'Taman atau kebun itu melihat

kepadamu'."

Juga dalam ungkapan syair berikut ini:

.,r o .,1, ,1 ., , '

,t+A t*r'ri ,f) tr ,i'>>', c-'j; t;1

"Jika negeri bani Tamim melihat dengan mata.

Atau negeri bani Shubah."t186

Artinya tanam-tanarnan dan pohon-pohonannya berdekatan

dan berhadap-hadapan."l 
I t7

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Wahai

Muhammad, engkau lihat tuhan-tutran orang-orang musyrik yang

menyembah berhala-berhala itu berdekatan dan berhadapan

denganmu, akan tetapi berhala-berhala itu tidak bisa melihatnu,

karena berhala-berhala itu tidak memiliki mata."

Allah berfirman, ;i;n "Engkau lihat mereka," bukan ti'trf

"Engkau melihatnya," karena berhala-berhala itu berbentuk manusia.

o{tc

rrts Kami tidak menemukan bait syair ini dalam referensi yang ada pada kami.
rrtT Al Fara dalam Ma'ani At Qur'an (l/401) dan Abu Hayyan dalan Al Balv Al

Muhilh (sD50).
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4#*,,F';,5\iY;;ifri
"ladilah engl<f,u penwof dmr suruhlah orang menguiakmt

yarrg ma'raf, sqtawalirrdlah dflri pada oraflg.or(mg yong i

bodoh."

(Qs. Al A'raaf [7]: 199)

ratrwit fiman A[ah: @ q+ii *},]V o- iF|ti|{fr i
(Jadilah engkau pemtaf dan suruhlah orang mengerjahan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orangerang yang bodoh) 

I

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat dalam ayat

ini.

Sebagian berpendapat bahwa takwilnya adalah, "Jadilatr

engkau sebagai seorang pemaaf terhadap perbuatan manusia. Maaf
adalatr suatu keutamaan dan tidak merasa berat terhadap mereka."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15585. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam {
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad I

bin Abdurratrman, dari Al Qasim, dari Mujatrid, tentang 
i

firman Allah, ;fr i "Jadilah engkou pemaaf," ia berkata, :

"Yakni terhadap perbuatan manusia tanpa terlalu

merasakannyu.r:II88 l

rrtt Mujalrid dalam tafsimya (1D53),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511637),
akan tetapi redaksinya berbunyi, ,rijal y& bukan, 

"*1r;1. 
Al Baghawi

dalarn Ma'alim At-Tanzil Q1586\ dan-AbuJd'far An-l.luhhas'dalam Ma'ani Al
Qur'mQlllg).

l
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15586. Ya'qub dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, mereka

berdua berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Mujatrid, tentang ayat 'fi1 i "Jadilah englcau

pemaaf," ia berkata "Memaafkan perbuatan manusia dan

memaafkan Perkara mereka."l 
I 89

15587. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu watrab

memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Az'Znad

menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, tentang ayat,'$ d "nattot engkau pemaaf,"

urwatr berkata, ..Allah memerintatrkan Nabi Mutrammad

SAW agar memaafl<an perbuatan manusia."ll90

15588. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Hisyarn bin Urwah, dari bapaknya, dari

Ibnu Az-Zubair, ia b€rkat4 *Allah menurunkan ayat ini

hanya terhadap perbuatan manusia ,;5U 'iY ';ifi i
'Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengeriakan

yangma'nif ."rr9r

15589. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Diriwayatkan kepadaku dari Mujahid,

tentang ayag '$ f- "Jodilah sebagai seorang pemaaf

terhadap perbuatan manusia tanpa terlalu

merasakan rYo.""9'

' 
rte Mujalrid dalarn tafsirnya (l l'253).

treo Al Bukhari dalam kitab At-Tafsir (4644').
rrer Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/489).

"' Mujahid dalamtafsirnya (1D53).
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15590. Ia berkata: Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah, dari Watrab bin Kaisan, dari Ibnu Az-

Zlbur, tentang ayat, '2ifr f, "Jodtlrt engkau pemaaf," ia

berkata, "Pemaaf terhadap perbuatan manusia. Allah yang

akan menghukum orang yang berbuat salatr dari mereka."lle3

15591. ...berkata: Abdah bin Sulaiman berkata dari Hisyam bin

Urwah, dari bapaknya, dari Ibnu Az-Zubair, ia berkata,

"Allatr menurunkan ayat, 'jifr f- 'Jodtloh engkau pemaaf ,

terhadap perbuatan manusia."l l%

15592. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat,'fi| fr"Joditoh engkou pemaafi" ia

b€rkat4 "Terhadap perbuatan manusi4 tanpa perlu

merasakannya atau mencari-cari kesalahan orang lain."

-Abu Ashim ragu antara dua redaksi tersebut.lles

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat, 'idfi f "Jodtloh

englau pemaaf," terhadap harta orang lain adalah keutamaan. Mereka

berkata, "Allatr memerintahkan itu sebelum turunnya ayat tentang

zakat. Ketika ayat tentangzakatturun, ayat ini mansuklf Mereka yang

berpendapat seperti itu addah:

15593. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullatl

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

us Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511637) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun (31288).
rre' Al Bukhari dalam At-Tafsir (4643), Abu Daud dalam Al Adab (4787), dan Al

Baihaqi dalan Dal a' il An-Nubttwlt ah (l 13 l0).
tte5 65u Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qar'an (3/ll9).
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 'jifi f "Jodtloh englau pemaaf," batrwa maksudnya

adalah, ambillatr sebagian harta yang mereka berikan

kepadamu. Jika ada harta yang mereka berikan kepadamu,

maka ambittatr. Ini sebelum turunnya ayat tentangzakat."rre6

15594. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

karni, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayx,'tifr f,"Joditoh engkau pemaaf," bahwa

maksud kata;fr adalah kelebihan harta. Ayat ini di-nasawt

oleh ayat tentang ,akat.rreT

15595. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayaL 'fi\ i "Jadilah engkau

pemaaf," ia berkata "Maknanya adalatr, arnbillah kelebihan

dari harta mereka. Ini sebelum turunnya kewajiban

membayar z-*at."rr98

Ada yang berpendapat batrwa itu merupakan perintah dari

Allah kepada Nabi Muharnmad SAW agar memaafkan orang-orang

musyrik dan tidak bersikap keras terhadap mereka, sebelum

diwajibkan memerangi mereka. Mereka yang berpendapat seperti itu

adalatr:

us [bnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1633) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil Q1586).rre Abu Utaidatr dalan Majaz Al Qur'an (1D36), Az-Zt$aj dalam Ma'ani Al

eur'an el3g6),dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (2/l l8).
tret Ibu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al @r'* Qlllg)'
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15596. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang ayat, fi i "Jadilah engkau pemaaf,,,, batrwa
maknanya adalah, Allah memerintatrkan Nabi Muhammad
SAW untuk bersabar. Beliau membiarkan orang-orang

musyrik itu di Makkah selama sepuluh tahun. Kemudian
Allatr memerintahkannya agu bersikap tegas terhadap

merekq menangkap dan mengepung mereka. Allah lalu
berfirman,';f 3;i#ifu i;4liy;r;3,,JAt VGf, V6 ;,bt, a Da<

menunaikan zakat, maka berilah kcbebasan kcpada mereka

untuk berjalon. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang'. (Qs. At-Taubah [9J: 5). Kemudian
membacakan ayat, W 14r{5bj€4t *';41 q,G-

i* 'Hai Nobi, berjihadlah (metanan) or*tg-ororg ko6,
. .. dan orang-orang munafik itu, don bersikap keraslah

terludap mereka'. (Qs. At-Taubatr [9]: 5). Allatr
memerintatrkan orang-orang mukmin agar bersikap keras dan

tegas terhadap mereka, <; #fr6-iillpri,t:,'u-ii ek-
'-^Eb'#".bQ; 2GUt 'iroi orong-orang yans beriman,

perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan

hendaklah mereka menemui kckerasan daripadamz'. (Qs.

At-Taubatr [9]: 5). Setela]r sebelumnya Allah memerintahkan

mereka agar memberikan maaf, "1 6-i+W-$t;'urt$-,il
St ie| 

';:fj- 'Katakanlah kepada orang-orang yang beriman

hendailah mereka memaaflran orang-orang yang tiada tahtt
hari-hari Allah'. (Qs. Al Jaatsiyatr [45]: l4). Kemudian
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setelah itu yang diterima dari mereka hanyalah masuk Islam

atau dibunuh. Ayat maaf ini mansukh."ttee

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah yang

mengatakan batrwa makna ayat tersebut adalatr, "Jadilah engkau

sebagai seorang pemaaf terhadap perbuatan manusia, dan janganlalt

engkau bersikap keras terhadap mereka." Nabi Muhammad SAW

diperintahkan agar melalukan itu terhadap orang-orang musyrik.

Kami katakan bahwa pendapat ini lebih utama untuk

dinyatakan sebagai pendapat yang benar, karena pada ayat

sebelumnya Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW

tentang argumentasi terhadap orang-orang musyrik, yaitu firman-Nya,

"Katakanlah,'Panggillah berhala'berhalamu yang kamu iadikan

sehttu Allah, kcmudian lahtkanlah tipu-daya (untuk mencelakakan)'

Kt. Tanpa memberi tangguh (lcepada-Ku)'." (Qs. Al A'raaf [7]: 195).

Kemudian ditutup dengan firman-Ny q { "L3 $ A trtU ii';E
q*g { i $6 AE r* d rV @'"14- u D an t e man- t e man m e r e ka

(orang-orang tafir dan fasik) membantu syetan-syetan dalam

menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan). Dan

apabila lcamu tidak membqv,a suatu ayat Al Qur'an kcpada mereka,

merelra berftata, 'Mengapa tidak ftamu buat sendiri tyat itu'?" (Qs. Al

A'raaf l7J:202-203).

Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa makna

ayat tersebut adalatr pendidikan dari Allah kepada Nabi Muhammad

SAW dalam berinteraksi dengan orang-orang musyrik, menjadi lebih

utama daripada pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalatt

rrry lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1638 dan 1639), dalam dua atsar yalg
terpisatr. Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D88)'



SurdhAJHratf

Allah membiarkan Nabi Mtrhammad SAW mengambil sedekah dari

kaum muslim.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah ayat ini telah

mansuWt?"

Jawabannya adalah: Menurut kami tidak ada dalil yang

menyatakan batrwa ayat ini mansuffit. Meskipun itu mungkin saja

terjadi. Allah menunrnkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW

urtuk mengajarkan kepada beliau cara berinteraksi dengan orang-

orang musyrik yang tidak diperintatrkan untuk diperangi. Maksudnya

adalah pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh

kaum muslim cara berinteraksi dengan orang lain. Allah

memerintatrkan merelca agar memaaftan perbuatan orang lain. Jika

Allah mengajarkan agar memiliki sifat maaf antar sesama mereka,

maka tentunya tidak wajib menggrmakan kekerasan terhadap sebagian

di antara mereka. Jika bersikap maaf terhadap mereka hukumnya

wajib, maka firman Allatl, 'fi i "Jadilah engkau pemaaf," adalah

perintatr agar memiliki sifat maaf terhadap suatu perbuatan yang

memang wajib unttrk dimaafkan. Jika terhadap suatu perbuatan lain

wajib memberikan sikap yang diwajibkan, yaitu maaf, atau yang tidak

diwajibkan, yaitu tidak memaafkan, maka ayat ini tidak dapat

dikatakan mansukh. Kami telah menjelaskan beberapa permasalahan

seperti ini di tempat lain dalam kitab kami ini.

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat, 'iV
,J-i$\"Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,,"

Sebagian berpendapat:

15597. Al Hasan bin Az-Zabaqau An-Nakha'i menceritakan

kepadaku, ia berkata: Husein Al Ju'fi menceritakan kepadaku

dari Su$an bin Uyainatr, dari seorang laki-laki yang ia

I
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sebutkan nama-Nya, ia berkata, "Ketika firrun ayat, ';{fr i
6# ,i ,i;ft i.,5\ iL 'namtr engtrau pemaaf dan

suruhlah orong mengeriakan yang ma'ruf, serta berpalinglah

dari pada orang-orang yang bodolr," Rasulullatr bersabdao

'Wahai Jibril, apakah ini'? Jibil menjawab, 'Aku tidak tahu

hingga aku bertanya kepada Dia Yang Matra Mengetatrui'.

Jibril lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allatr

memerintahkanmu agar menyambung silaturrahim kepada

orang-orang yang memutuskan tali silaturratrim denganmu.

Berikanlah sesuatu kepada orang-orang yang tidak mau

memberi kepadamu dan maafl<anlah orang yang berbuat

zhalim kepadamu'."l2oo

15598. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Suffan

memberitakan kepada kami dari Umayyi, ia berkata: Ketika

Allah menurunlen ayat, ,45\'i5 ';fr !- "Jodtloh engkau

pemaaf dan suruhlah orang mengeriakan yong ma'ruf,"

kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Apakah

ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "sesungguhnya Allatr

memerintahkanmu agar memaalkan orang yang berbuat

zhalim kepadamu" memberikan sesuatu kepada orang yang

tidak memberi kepadamu, dan menyambung tali silaturraftim

kepada orang-orang yang memufuskannya darimu."l2ol

Ada yang berpendapat:

,,* Abdurrazzaq dalam tafsirnya QllO6), Al Mawardi dalan An-Nulrot wa Al L$un

(31288), danAs-suyuthi dalam Ad-Dtm Al Mantsur (3/628), dinukil dari Ibnu

Abi Ad-Dunya Ibnu Al Mundzir, serta Abu Asy-Syaikh.
r20r lgnu Abu Hatim dalam tafsimya (5/1638), dengan teks seperti ini, Ahmad

dalam Al Mtunad (31438), dan Ath-Thabrani dalan Al Kabir (17/270).
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15599. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaru menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, tentang

makna aya\ ,tA\ ii "oon suruhlah orang mengeriakan

yang ma'ruf," ia berkata, "Perintahkanlah orang berbuat

baik.'1202

15600. Mtrhammad bin Al Husein menceritakan kepada karni, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, U;fU iYt "Dan sunthlah orang

mengerjakan yang ma'ruf," ia berkata, *Malana kata J:jiti
adalatl Ji$t'perbuatan 6"iF .u 

1203

15601. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang rnakna ayat, .ili3 yaitu
' perbuatan baik.l2o4

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam masalah ini

adalah yang mengatakan batrwa Allah memerintahkan Nabi

Muhammad SAW agar memerintatrkan manusia melakgkan UTj{J1.

Dalam barrasa Arab, kata jlii disebut Uj;ai' Y'ata jlii
adalah bentuk mashdar yang artinya sama dengan kata Jt;Fi .

Contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat adalah, 6tO't 6V 
"4:1t$:bj. S"-r" kata ini mengandung makna yang sama' yaratU\ilii.

t2u2 Al Butfiari dalan tafsirnyq surah Al A'raaf, Bab 5. Ibnu Abu Hatim dalam

taftirnya (5/1638) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Wn (3D88).
12, Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (5/1638), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil Qt586),dan Abu Ja'far An-Nutrhas dalam Ma'ani Al Qtr'an Qll20)'
r2s Abdurrazzaq dalam tafsirnya QtlO4) dan Al Mawardi dalant An-Nukat wa Al

Uytn(3DtE).
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Jika makna ;;ii aAA ah U\:;;Si maka makna U'aa 35itSi adalatr

menghubungkan sitaturratrim kepada orang yang memutuskannya,

memberikan sesuafir kepada orang yang tidak mau memberi, dan

memaafkan perbuatan orang yang ztralim. Semua perbuatan yang

diperintatrkan dan dianjurkan Allah termasuk datam kata Jili. Allah

tidak mengkhususkan makna tertentu. Oleh sebab itrl makna ayat

tersebut adalatr, *Allah memerintahkan Nabi Muharnmad SAW agar

memerintahkan hamba-hamba-Nya melaksanakan u}pi secara

keseluruharu bukan sebagian maknanya saja-

Adapun firman AllalL 6# *,'ft"Serta berpalinglah

dari pada orang-orang yang bodoh," adalilr perintatl dari Allah

kepada Nabi Muhammad sAw agar berpaling dari orang-orang yang

bodoh. Meskipun itu perintah dali Allah kepada Rasutullah, namun itu

merupakan pelajaran bagi uurat manusia agar menahan diri terhadap

orang-orang yang berbuat zhalim kepada mereka dan orang-orang

yang melampaui batas. Akan tetapi, tidak boteh membiarkan orang-

orang yang wajib melaksanakan hak Allah, juga tidak boleh

memaafl<an orang yang kafir kepada Allah dan tidak mengetahui

keesaan-Nya. Kaum muslim memiliki hak perang terhadap orang-

orang seperti itu.

Ahli takwil yang berpendapat seperti yang kami sebutkan ini

adalatr:

15602. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, u,-i)\';i ';fr f-
<r# * ,'ft "Jadilah eng*nu pemaaf dan suruhlah

orong mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari

pada orang-orang yang bodoft,,' bahwa ifu adalah ak}']ak
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yang diperintahkan dan dihmjukkan Allah kepada Nabi

Muhamrnad SAW.l2oj

{t{tc

@ i# U XISU r$$U,F\t -di,j,eb
"Dart iikal<f,tttu iliti^W sesu.ottt gfuon ryetnn makt

berlin.fulndlahkepadoNlah,sesunguhnyaNlahMalw
Menderyon log! MaIw lvlengetahui."

(Qs. Al A'raaf [7]: 200)

Tsrffiir fimen Auah: i$W'€,#l lr6{it b
@ * A $@an iiha hamu dirwi sesaotu godaan syetan

,rrohl, beilindangloh hcpada Allah, sesungguhnya AAah Maha

Mendengu lagi Maha Mengetahui)

Abu Ja'far ber*eta: Maksud firman-Nya, lr 6ii lib

€ ,#l"Danitka kamu ditimpa sesuatu godaan syetan," adalah,

baik jika kamu tergoda oleh syetan yang membuatnu marah karena ia

tidak membiarkanmu berpaling dari orang-orang yang bodoh dan

justnr menggiringmu rmtuk terus menemani mereka. 'ii\ #,
"Mala bertindunglah kcryda Allah,u dari godaannya. 4 U 16l

"sesungguhnya AJlah Maho Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Sesrmgguhnya Allah tempat engkau memohon agar dilindungi dari

godaan syetan. Dialah Allah Yang Maha Mendengar. Tidak ada yang

, 'l
r20s 15oo Katsir dalam taftirnya (5/493) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw

(31629), dinukit dari AM bin Humaid, dari Qatadah.
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tersembunyi dari Allah, walaupur sedikit. Allah Matra Mengetahui

godaan syetan yang telah berlalu darimu. Demikian juga dengan

segala perkara makhluk-Nya. Mereka yang berpendapat seperti ini

adalatr:

15603. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allatr, 6# ,? ,i,|ft J^5\ lV ';;fr i
"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengeriakan

yang ma'ruf,, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang

bodoh," bahwa Rasulullah SAW bertanya, "Ya Allah,

bagaimano dengan kcmarahan?" Allah lalu menurunkan

ayat, !.-$'67 frf & #tu,r#1 16gi(y2 " oo,
jika kamu ditimpa sesuatu godaan syetan maka

berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Menget ahui.;tt206

15604. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang aya! eI;

ry €'iL'$\ '# 1EU ,#l 'u.6fi"Daniitra
lramu ditimpa sesuatu godaan syetan malca berlindunglah

lrepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui," ia berkata "Allah mengetahui batrwa

musuh itu (syetan) mencegah berbuat baik dan

menggoda."l2oT

ur 41 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1587),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
tr,tasirTlltOg), Ibnu Katsir dalarn tafsirnya (61494), dan As-Suyuthi dalam Ad'
Dun Al Mantsur (31631).

r2o Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511639).
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Asal kata ag 
"aa*r 

3r;-lii terusakan. giir ;;.'ttir$r 11
artinya syetan menggoda suafu kaum dan mengadu domba mereka.

Berasal dari kata q"- Ly dn 'rt F.
ccc

tillih.i us$i'i ry # 6ytrt 6jti 5L

@6,#i
"Sesnngguhny d oft mg. ofi mg y arrg bqtakw a bila me,:elra

ditimpa rucs.rl,ds ilcri syetan, nqels ingat@ado y'.Jilah,

makr krltils itl,t iuga rrr.rr:elrc nwlilw le-illahcrt
kpsalolwrltytc." (Qs. Al A'raaf [7]: 201)

Terrwir firman Attet: Uf,{fi g, ry iig riy?jsl djl (ry
'br# ar lili w:i (sesungguhnya orongorrang yang

bertahwa bilo mereha ditimpa wurwas dari syetan, mcreka ingat
hepada Allah, mako ketiha itu juga mereka melihot kesalahan-

hesolahannya)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, 'rt*l Ojti 5t
"sesungguhnya orang-orang yang bertakwa." Orang-orang yang

bertakwa kepada Allah takut kepada hukuman Allah dengan

melaksanakan segala kewajiban yang diwajibkan Allah, dan menjauhi

semua perbuatan maksiat.

Uqi'4 :.,9 iiI $1,*Bila mereka ditimpa was-was dari

syetan,", seperti munculnya perasaan marah, sehingga mereka tidak

dapat melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah, maka mereka
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segera ingat kepada hukuman dan balasan dari Allah, serta ingat

kepada janji dan ancaman Allah, sehingga mereka segera menyadari

kebenaran dan mengetatruinya. Kemudian mereka kembali taat kepada

Allah terhadap segala hal yang diwajibkan Allah kepada mereka.

Mereka pun segera meninggalkan ketaatan kepada syetan.

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca, crob.

Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Kufah membacanya,

4{ seperti t<ata q'6. Sebagian penduduk Makkah dan Kufah

membacanya l'tf"AJt u 
t;b."o'

Para pakar batrasa Arab Bashrah berpendapat batrwa 3:E aur,

tdb adalah sama, seperti khayalan yang mengganggu. Mungkin juga

til merupakantalrtrfif ari .llEseperti kata"r>$ dan t'i.
sebagian atrli bahasa Arab kota Kufah berpendapat bahwa

3$ adalatr bisikan syetan yang mengelilingi Anda. Sedangkan
,'

liladalatr kesalatran-kesalahan kecil dan gangguan syetan.

Ada di antara merekal20e yang berpendapat batrwa i,ib adalah

kesalatran-kesalahan kecil. Sedangkan 3;Y adalatr segala sesuatu

yang terjadi di sekitar manusia.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Amr bin Al Ala', bahwa ia

berkata ""J$ u6s,1ulrperas&ut was-was."

"os Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Al Kisa'i membacanya, Liib tanpa huruf a/f
Sedangkan Nafi, Ashim, Ibnu Amir, dan Hamzah, membacanya dengan huruf

alif mamdud dan mahmuz.- Ibnu Abbas, Ibnu Jubair Al Jahdari, dan Adh-

Dhahhak, membacany4 iip dengan huruf ya' berlasydid, tanpa huruf a/r/

Qira,at ini bukan qira'at mutawatir. Lihat At-Taisir /i Al Qira'at ls-saD' (hal.

93) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/309)'
,r@ Beiiau adalatr Al Kisa'i, demikian yang disebutkan Abu Hayyan dalam Al Balv

Al Muhith (5D58).
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Abu Ja'far berkataz Qira'at yalorg paling utama menunrtku

adalatr 4{ karena para atrli takwil menakwilkannya dengan

kemaratran dan kekeliruan yang berasal dari qpr. Jika demikian,

maka maknanya dapat diketatrui. Sedangkan kataub adalah bentuk

mashdar dari ijlei Uri.

Ayat ini merupakan pemberitatruan dari Allah tentang sesuatu

yang mengganggu orang yang bertakwa, yaitu sesuatu yang menjadi

penyebab, seperti maratr dan was-was. Syetan berkeliling di antara

anak ketunrnan Adarn agar mereka tergelincir dari ketaatan kepada

Allah. Syetan membisikkan penraan was-was di hati manusia.

Was-was dan kekeliruan itu adalah ry dari syetan.

Sedangkan t.il adalah khayalan. Kata i.i! adalah bentuk mashdar

dari titei ilri. afu tidak pernatr mendengar kata '+'JV dalam

masalah ini, mereka menakwilkannya dengan makna kata 'rr:i
dengan hunrf 1.

Pendudtrk Bashratr dan sebagian penduduk Kufatr

menceritakan bahwa mereka mendengar orang-orang Arab

mengucapkan, W- ijri aan '.{rf ii!. Mereka menyebutkannya

dalam syair:

sF::?| u lv, +_ J6t +'"J J
" Kltayal an menggodamu dan mengganggu.

Membuat englau selalu teringat dan terkcnang."t2t0

r2r0 Bait syair ini disebutkan dalam kumpulan syair Ka'b bin Ztthan, dikutip dari
syairnya yang panjang. Bait ini adalah bait awal dalam kumpulan syair. Lihat
Diwan Ka'b bin Zuhair (hal. 58). Bait syair ini disebutkan dalam Majaz Al
Qur'an karya Abu Ubaidatt (1D37).
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Para atrli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa J,r{ adalatr kemaratran. Mereka

yang berpendapat seperti itu adalatr:

15605. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada

kami dari Asy'ats, dari Ja'far, dari Sa'id, tentang ayat, iil
qg "Bila mereka ditimpa was-was," ia berkata, u,3:E

adalatr kemarahan."I2l I

15606. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dari

Mujatrid, tentang ayat, € j:lji U 4{ # t'tL

"sesungguhnya orang-orang yang bertalotta bila mereka

ditimpa was-wcts dari syetan," ia berkata, "Itu adalah

kemarahan."l212

15607. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

bin Raja menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Abdullah bin Katsir, dari Mujahid, ia berkata, "Maknanya

adalah kemarahan." I 2 13

l2lr Makra ini disebutkan dengan sanadnya kepada Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ibnu
Juraij, dan Abdurrahman bin Zaid. Disebutkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (l/1640). Dengan sanad hanya kepada Mujahid, disebutkan oleh Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31289). Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qur'an Qll20), Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhilh (5258), Al
Qurthubi dalam tafsirnya (7/350) dan tanpa sanad-nya, Al Baghawi dalam

Ma'alim At-tanzil (2/588), serta Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (31309).
t2t2 lbid.
l2l3 ltru Abu Hatim menyebutkan maknanya dengan sanadnya dari Sa'id bin

Jubair, Mujatrid, Ibnu Juraij, dan Abdunahman bin Zaid, dalarn tafsirnya
(l/1640). Dengan sanad dari Mujahid saja diriwayatkan oleh Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al Uytn (31289), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtr'an
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15608. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karli, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, tentang firman A[ah, dL$i 'i 4g iil $t
"Bila mereka ditimpa was-was dari syetan,,' ia berkata,

"Malananya adalah kemarahan.' l2la

15609. Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, UE$i'd 1g ,,Was-was

dui syetan," ia berkata, 'Malcranya adalah kemarahan..l2l5

15610. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Altah, U4{ #titUj1l€$i6t
AEJir "sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bita

mereka ditimpa w6-was dari syetan,,, bahwa makna kata

ry adalatr godaan syetan. |u#,j 6lt ,,Mako kutika itu
juga mereka melihat kes alahan-kcsalahannya .,,1216

156ll. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

Qll20), Abu Hayyan dalan Al Bab AI Muhith (SDBS), dan Al eurthubi dalam
tafsirnya (?1350). Tanpa sanaddisebutkan oleh Al Baghawi dalatn Ma'alim At-

.-., Taruil (2/588) dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (31309).tzr' Ibid-
,rr5 lbid.
1216 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (2/588) dan Abu Ha1ryan daram At Batv At

Muhith (5/1640).
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kepadaku dari bapakrya, dari Ibnu Abbas, tentang_ firman

Allah, €qti ii .3;E # r'tl 'ti31 <,-iti 5t
,,sesungguhnya orang.orang yang bertalwa bila merelra

drtimpa was-was dari syetan," ia berkata" "Godaan dari

syetan'" 1 i?i * uereka ingat kcpada Allah'-rzr1

15612. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin At Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, eftti g4{ iiA':tyrjiliO-$t 5y
l;;4i ,,sesungguhnya orang-orang yang bertalcwa bila

mereka ditimpa was'wcts dari syetan"' ia berkata, "Jika

mereka melalcukan kesalahan, maka mereka segera

bertobat."l2l8

Abu Ja'far berkata: Kedua makna penakwilan ini

berdekatan, karena kemarahan adalah sebagian dari godaan syetan'

Melakukan kesalatran-kesalahan kecil juga sebagian dari godaan

syetan. Semua itu adalah godaan dari syetan. Jika demikian, maka

tidak boleh mengkhususkan satu makna saja. Yang benar adalah

memberikan makna yang bersifat umum, sebagaimana Allah

memberikan makna bersifat umum.

Jadi, makna ayat ini adalatr, "sesungguhnya orang-orang yang

bertakw4 jika mereka menghadapi beberapa penyebab (godaan) yang

berasal dari syetan maka mereka segera ingat kepada Allatr dan

meninggalkan kesalatrannYa. "

r2t7 46u Hayyan dalarnAl Bahr Al Muhith(51258)'
rzrr ,onu nuu rutim dalam tafsimya (5/1641), Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tanzil Qt588), dan Abu Ha1ryan dalan Al Bahr Al Muhith (5D58)'
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Firman Allah, it$,i tit, "Maka tetitu rtu juga mereka

melihat lrcs olahan-kes alahannya," maksudnya adalatr, mereka melihat

hidayatr dan bukti-bukti kebenaran dari Allah. Mereka segera taat

kepada Allah dan mengakhiri godaan syetan terhadap mereka.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalatr:

15613. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalor, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapa}ftu menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang aya! lig
';u;3 ,1*Ua*a kctika itu juga mereka melihat kesalahan-

lresalahannya," ia berkata, "Mereka segera menghentikan

perbuatan maksiat, segera menaati perintatr Allah, serta

melawan godaan syetan."l2lg

{t{to

@'o'i4-7 13Aa&Ar+*t:
"Dort temf,n tentart mercl<a (orartg.orangkafir dm fasik)
membanhr ryetan-syetan dalan menyesotl<mr dmt merel<a

fidak henti.lwrrtirry a (rnerry es atkun) ."
(Qr. Al A'raaf l7l:2021

Tatcwit firman Allah: @'rtl*f-{'i AiAtrtU {ir;E
(Dan teman-teman mereka [orang-orang kalir danfasikJ membantu

r2re Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (51fta\.
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syetan-syetan dalam menyesathan dan mercha tidah henti-hentinya

[menyesatkanJ)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: Teman-teman syetan

itu membantu para syetan dalam menyesatkan. Makna lafazh &A
"Membantu syetan-syetan," adalah menambah penyesatan yang

dilakukan oleh syetan-syetan. Kesesatan mereka tidak berkurang

seperti berkurangnya kesesatan orang yang bertakwa kepada Allatr
ketika mereka digoda syetan. Ini merupakan berita dari Allah tentang

dua kelompok; beriman dan kufur. Kelompok orang-orang yang

beriman dan bertakwa kepada Allah, jika mereka digoda syetan, maka

mereka segera ingat dengan keagungan dan hukuman Allah. Perasaan

takut kepada Allah sudah cukup bagi mereka untuk menghindarkan

diri dari perbuatan maksiat dan segera bertobat kepada Allah dari

kesalahan yang mereka lakukan. Sedangkan kelompok orang-orang

yang kufur (kafir), syetan menambah kesesatan mereka jika mereka

melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Takwa kepada Allah
tidak membentengi mereka, dan perasaan takut kepada Allatr tidak

mencegah mereka dari sikap melampaui batas serta menambah dosa.

Selama-lamanya mereka menambah perbuatan dosa. Syetan juga terus

menambahnya. Setiap manusia

dosanya, maka syetan juga
tidak mengurangi perbuatan

berhenti membantu mereka

yang

tidak

melalcukan itu.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15614. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, 'o1lai-{ fi A A&A ;:ir;$ "Dan teman-teman

mereka (orong-orang kafir dan fasik) membantu syetan-
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syetan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya

(menyesatkan), " ia berkata" "Selama mereka tidak berusatra

mengurangi perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka

syetan tidak akan berhenti menggoda mereka."lz0

15615. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklcu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,

6i";i- { 13 6ii A &A ti,}t1 "Dan teman-teman

mereko (orang-orang kofir dan fasik) membantu ryetan'
syetan dalam menyesatkon dan merelca tidak henti-hentinya

(menyesatkan)," ia berkatq "Mereka adalatr para jin yang

membisikkan kepada para pembantu mereka yang terdiri dari

para manusia. Kemudian mereka tidak henti-hentinya

melakukan dosa. Mereka tidak pernah bosan melakukan

perbuatan dosa."lDl

15616. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, $fr A &A {ir;Y "Dan teman-

temon mereka (orang-orang lrafir dan fasiQ membantu

syetan-syetan dalam men1rcsatkan," bahwa saudara-saudara

para syetan yang terdiri dari orang-orang musyrik yang

r20 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511il2).
r22r 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya (511642 dan 1643), dalam dua afsar terpisah,

namun dengan satu sanad. Kedua atsar ini saling melengkapi.
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membantu syetan dalam menyesatkan manusia. 'rtid-{ fr
" Dan mer eka tidak henti-hentinya (menyesatkan)."r222

15617. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin

Katsir berkata, "saudara-saudara mereka yang terdiri dari

para jin yang menolong saudara mereka yang terdiri dari para

manusia, kemudian mereka tidak henti-hentinya

menyesatkan, dan manusia pun tidak henti-hentinya berbuat

dosa."

Madd dalam ayat, 'o1)ai-adalah tarnbahan. Kalimat asalnya

adalah, SrLlr .1if '/A | "orang-orang muqnik itu tidak henti-

hentinya menyesatkan" sedangkan orang-orang bertakwa berhenti

melakukan kesalahan. Sementara itu, orang-orang musyrik tidak

terjagq iman tidak membentengi mereka."lu

Ibnu Juraij berkata: Mujatrid berkata tentang makna ayat,

i#(;5 "Dan teman-teman merelra," yang berasal dari para syetan.

'oi;i-{ fi 6rt A fia:6-"(orang-orang kafir dan fasik) membantu

syetan-syetan dalam menyesatlcan dan mereka tidak henti'hentinya

(menyesatkan), " memberikan banfuan kepada orang-orang musyrik

tanpa mereka sadari.

Ibnu Juraij berkata: Allah berfirman, (ti- '-3i;J- Cf;; i$;
,tiJ, d; C"Dan sesungguhnya Kami iadikan untuk (isi neraka

Jahanam) kcbanyakan dari jin dan manusic." (Qs. Al A'raaf Ul:179)

ru fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1641).

''' lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (51164l dan 1643) dalam tiga atsar yang
terpisah, namun dengan satlu sanad, semuanya saling melengkapi.
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Yaitu Bara manusia. Allah berfirman, d A trtU ,+r;f "Dan

teman-teman mereko (orang-orang kaJir dan fasik) membantu syetan-

syetan dalam menye s atlcan. nt224

15618. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepadaku dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, fili A trtU &*t:
'tt lef-{ fi"Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir

dan fasik) membantu syetan-syetan dalam menyesatkan dan

merelra tidak henti-hentinya (menyesatkan)," ia berkata,

"Saudara-saudara syetan ifu membanfu mereka dalam

menyesatkan manusia. 'ot$-{ fr 'Don mereko tidak henti-

hentinya (menye s atkan)' ."

15619. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang ayat, iiril bahwa saudara-saudara

mereka yang berasal dad para syetan $ A trtU
"Membantu syetan-syetan dalam menyesatlcan," tanpa

mereka sadari.l25

Sebagian berpendapat bahwa ayat, 't:ilai-{'**oon mereka

tidak henti-hentinya (menyesatkan)," maknanya adalah,

syetan-syetan tidak hentihentinya memberikan bantuan

kepada saudara-saudara mereka dalam hal menyesatkan

manusia. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

Al Qurthubi dalam tafsirnya (71351).

Mujatrid dalam tafsirnya(11254) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(51fta\.
t224

t225
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15620. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang aya\

'oi;i- { '11 61 A trtU ti*V "Dan teman-teman

merelca (orang'orang kafir dan fasik) membontu syetan-

syetan dalam merryesatkan dan mereka tidak henti-hentinya

(menyesatkan)," bahwa syetan-syetan itu tidak pernah

berhenti memberikan bantuan kepada saudara mereka dalam

menyesatkan, dan tidak pernatr merasa kasihan terhadap

mereka.1226

Abu Jarfar berkata: Sebelumnya telah kami jelaskan takwil

yang paling utama menurut kami. Kami memilih takwil tersebut

karena datam ayat sebelunnya Allah menjelaskan tentang orang-

orang yang beriman, bagaimana mereka menolak perbuatan maksiat,

dan Allah sangat senang ketika mereka mengingat keagungan-Nya.

Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang saudara-

saudara syetan dan bagaimana mereka melaktrkan perbuatan maksiat.

Jadi, lebih tepat jika dikatakan batrwa orang-orang musyriklah yang

melampaui batas dalam hal itu, karena pada ak*rir ayat disebutkan

bahwa orang-orang yang beriman berhenti dari perbuatan dosa.

Terdapat perbedaan qira'at dalarn membaca ayat, &A
"Membantu syetan'ryetan." Sebagian penduduk Madinah

membacanya,'ff2lJii- dengan huruf ya' berharakat dhammah, ya',g

berasal dari kata 'cl\:luil. Mayoritas atrTi qira'ar Kufah dan Bashrah

tn6 AlQurttrubi dalam tafsirnya (71351).
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membacany 4 frtL:dengan huruf ya' berharakat fathah,yang berasal

dari kata '..;.\:$.ru

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang benar menurut kami
adalatr, &Adengan memberi harakat fathah padahr:ruf ya', karena
orang-orang musyrik yang memberikan banfuan menyesatkan kepada
syetan adalah bersifat bantuan tambatran. Jika orang yang memberikan
bantuan itu dalam jenis bantuan yang sama, maka dalam bahasa Arab
digunakan kata b\ii, bukan b3$f.

Firman Allah, 'btj6-qira'at ini berasal dari kata 'ot$t
'jil.tnt Menurut orang Arab kata ini berasal dari dua batrasam, yaitu

:rl, f '€,':*t dan rulJr f o'ef.

400

oYui (, €i 
-fry Siffi {i t}6 {g # d titi

Sblr{'t{ti6'r{;H;g#4i,6"o;,t,
"Ddtt apabilal<anru tidak mcmbawa suaht ayat Al Qur'art
lnp 

"da 
mer ela, mer el<,a b er:l<ata,'Merryap a tidak l<mnu buat

s endiri dy at iar?' Katalcartloh,'Sesznggz hrry a al<u hmy a
mengilcut dpa yorrrg diwahyul<an dmi Tuhmrl<ukepadalcu.

'"7 Nafi membacanyq ,{:14 dengan huruf ya'berharakat dftammah dan huruf
mimberharakat kasr'ah. [hli qtra'at lain membacanya, i{5?,1i. Lihat At-Taisir

fi Al Qira'at As-Sab'(hal. 93).

"'8 Az-z,ahri dan Ibnu Abi Ablah membacanya, oi:.iii- t d.ng* tqsydid. Av-zuj9j
berkata, "Ada yang berpendapat kata ini berasal dari'gi- Fi a*'H-'p .

Qira'at seperti ini bukan qira'at mutautatir.Lihat Zad Al Masir (3/3ll) dan Az-
Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'anQ/397).
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N Qtn'an ini ddrutdhbukti'hu'/llti yoritg ruyota d*n
Tuhannn4 Detaniuk dm rolmatbagp orcmg'otctflg yorJg

bqimari," (Qs. Al A'raaf []l: 203)

rakwil firman Allah: 1i4i {i'\JC ig, r.:3 d 
($ <oo"

apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Qur'an kepada mereka,

mereka berkata, "Mengapa tidak kamu buot sendiri ayat itu?')

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: Wahai Muhammad,

jika engkau tidak membawa ayat Al Qur'an kepada orang-orang

musyrik iJgt., tlSfi {i lJG "Merepa berkata, 'Mengapa tidak lamu

buat sendiri ayat itu'?") Maksudnya mereka berkata, "Mengapa

engkau tidak memilih ayat-ayat itu, dari aya! i -r|i 4,{-itl'"#;
fi ,Alcan tetapi Allah memilih siapa yang dipehendaki-Nya di

antara rasul-rasul-Nya" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 179) maksudnya

adalatr memilih."

Kami telatr menjelaskan hal tersebut di beberapa tempat,

lengkap dengan dalil-dalilnYa.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat ini'

Sebagian mereka berpendapat bahwa maknanya adalah,

..Mengapa engkau tidak membuat dan menciptakan ayat itu sendiri?"

Sebagaimana ungkapan orang Arab, {Y:'{brt }\t *'ttl'i ttrl s
..Si fulan telatr memilih perkara ini, memilihnya atau menciptakan."

Mereka yang berpendapat seperti itu adalah:

15621. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang avat lj1 'igeydf*
11i/({t {i"Don apabila kamu tidak membawa suatu ayat
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Al Qur'an kcpada mereka, mereka berkqta, 'Mengapa tidak

kamu buat sendiri ayat itu'?" maksudnya adalatr, mengapa

engkau tidak membawa ayat Al Qur'an kepada kami yang

berasal dari dirimu sendiri? Ini adalatt ucapan orang-orang

kafir Quraity.""

15622. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, daxi AMullatr bin Katsir, dari

Mujatrid, tentang ayat, l{${1.15 $6 e9 r+3 d fV " Dan

apabila kamu tidak membava suotu ayat Al Qur'an kepada

mereko, mereka berkata, 'Mengapa tidak kamu buat sendiri

ayat itu'? " maksudnya, mereka berkata, "Mengapa engkau

tidak membuatnya atau mengeluarkan ayat itu dari dirimu

sendiri?"1230

15623. Yunus menceritakan kepadakg ia berkata: Ibnu Wahab
- memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, V$Al{5i76 i6,rSdfV "Danapabita

lamu tidak membawa suatu ayat Al Qur'an kepada merelca,

mereka berkata, 'Mengapa tidak kamu buat'?" mereka

berkata, "Mengapa engkau tidak membuat ayat Al Qur'an

atau engkau ciptakan saja dari dirimu sendiri."lBl

15624. Al Mutsanna menceritakan ke,padalof ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan

'D Abdvnazaq dalam tafsirnya (21107), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(511644), dan Al Mawardi dalamAn-NukatwaAl Uyun(3D90).

1230 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW (32n),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Mair (31312), dan Ibnu Katsir dalarn ta$irnya (61496).

''' lbnu Katsir dalam tafsirnya(61496).
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kepadaku dari AIi" dari Ibnu Abbas, tentang ayat, ti4#'i1
"Mengapo tidok totnu buat," ia berkata, "Mengapa engkau

tidak mempelaj arirryz,2nt?jz

Ibnu Abbas juga berkata, "Maknanya yaitu, 'Mengapa

engkau tidak me,mbuat dan menciptakan ayat Al Qur'an

i1o:211233

15625. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkara: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ay* liii!{.t{i"Mtngopo tidakkamu buat,"

ia berkata 'Mengapa engkau tidak menciptakannyav>r234

15626. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq me,mberitakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitakan kepadu kami dari Qatadatr, tentang ayat, {i
lli*;i "Mengayn tidak kamu buat," ia berkata, "Mengapa

engkau tidak me,mbuatnya sendiri?"1235

15627. Muhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang ayat, {i

1232 16nu Abu Hatim dalamta8imya (511il3), secara makna.

'u' Ibid.
1234 16nu Al Jauzi dalm hd Al Masir QRl2').
r"5 Abdurrazzaq 6r1ra trftirnF QllOT)-

--@l
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L14gl"Mengapa tidak kamu buat," ia berkata, "Mengapa

engkau tidak mendapatkannya dari Allah?"1236

15628. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang ayat, t14{S {i'
"Mengapa tidak kamu buat," ia berkata, "Mengapa engkau

tidak mempelaj arinya dari Tuhanmu 7n1237

15629. Diceritakan kepadaku dari Al Husein bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang ayat, t(i-ifi ii*Mengapa ttdak

lamu buat," ia berkata, "Maknanya adalatr, mengapa engkau

tidak mengambilnya dan membawanya dari langit? "1238

Abu Ja'far berkata: Takwil yang lebih utama adalah yang

mengatakan, "Mengapa engkau tidak membuat ayat itu dari dirimu

sendiri?" Dalilnya adalah firman Allah, {:i 
"{ udy*}-C 64'S

'P;3 q;tA *Katakanlah, 'sesungguhnya aht hanya mengikut apa

yang diwahyukan dari Tuhanht kepadalat. Al Qur'an ini adalah bukti-

buldi yang nyata dari Tuhanmu'." (Qs. Al A'raaf l7l: 203). Jelaslatr

batrwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sAw untuk menjawab

ucapan mereka, bafiwa beliau hanya mengikuti apa yang diturunkan

kepadanya dari Tuhannya dan diwahyukan kepadanya, bukan ucapan

1236 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5fi6a1dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun?ngq.
t2r, Kami tidak menemukan atsar ini dengan lafaztr seperti ini, dengan sanadnya

dari Qatadah.

'at fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5ll6ai'
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dari dirinya sendiri dan ia ciptakan sendiri, ke,mudian ia seru manusia

kepadanya.

Diceritakan dari Al Farr+ iaberkata, "Jika Anda membuat dan

menciptakan suatu kalimat, maka dalam ungkapan bahasa Arab

disebut, 'riArf$'rlilgli i.t<\'c.fti 'Aku mexr)rusun pembicaraan'. " Al
Harits menceritakan itu kepadakq iaberkda, "Al Qasim menceritakan

kepadaku, darinya. " 
lae

Abu Ubaid berkata: Abu T:rid berkata" "Orang Arab

mengucapkan ungkapan seperti ifu terhadap seseorang yang

mengucapkan suatu kalimat tanpapersiryan sebelumnya." Abu Ubaid

berkata, "Demikian juga dengan kalimat yang dibuat dan diciptakan

sendiri."

rarrwil firman alhh: M.{:6.5 u 6t-*}-( 6 -4'S
5U1 r,!i-t^Tri c5\'#;;r2<xa"*t run, "sesunggihnya aku

hanya mengihut apa yang diwalryukan dafi Tuhanhu hepadaku Al
Qur'an ini adalah bukti-bufui Wrg nyola dari Tuhanmu, petuniak

dan rahmat bagi orang4rong yong berirrrarl")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhamna4 katakanlah kepada orang-

orang yang mengatakan kepadamu ketika e,ngkau tidak membawa ayat

Al Qur'an kepada mereka, mereka be*at4 'Mengapa engkau tidak

mencipakan ayat itu dari dirimu'? Katakan kepada mereka, 'Aku

hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku,

karena aku hamba-Nya. Kepada-Nyalah aku akan kembali, dan aku

r23e Ma'ani At Qur'an karf Al Farra (Ua02) dan Abu Hayyan dalarn Al Balv Al
Muhith(5D60\.
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hanya taat kepada-Nya'. 'H; q ;r6.11l6'Ini adalah buldi-buldi
yong nyata dari Tuhanmu.' Al Qur'an ini dan watryu yang aku

bacakan kepadamu merupakan bukti-bukti nyata dari Tuhanmu,

hujiah-hujjatr dan penjelasan dari Tuhanmu. Bentuk tunggalnya adalah
i}i. sebaeaimana firman Allah, ili i::r; ,s'rq o6 {;. tS
@ <rlS.i-"Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk
dan rahmat bagi lcaum yang meyakini'." (Qs. Al Jaatsiyah [a5]: 20)

Allah menyebutkannya dalam bentuk jamak, karena memang

itulatr tujuan utama Al Qur'an dan watryu.

Firman Allah, ,s:-6 "Petunjuk," dan penjelasan yang

memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan

yang lurus 'Ett"Dan rahmat," yang diberikan Allah kepada hamba-

hamba-Nya yang beriman. Allah menyelamatkan mereka dari

kesesatan dan kebinasaum. 'oi$- .,ii. "nos, orang-orang yang

beriman. " lni adala]r bukti-bukti, hidaya]r, dan rahmat dari Alla]r bagi

orang yang beriman. Bagi orang yang mempercayai batrwa Al Qur'an
diturunkan dari Allah, dan Al Qur'an adalah wahyu-Nya. Kemudian

melaksanakan isinya tanpa dusta dan kekufuran. Bahkan bagi orang-

orang yang tidak beriman, Al Qur'an menjadi kebutaan dan kehinaan.

ooo

6;;-#wfri*6i63rtelfi,
"Darr apabila dibacalran N Q*'an, maka dengarkortlah
baik baik, d.urr perlwtil<anlah dengan tenmtg ctgdr l<flnw

mendnpat ralurtat."

(Qs. Al A'raaf l7l:204)
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rarcwir rirman Auah: Kawrt:ii66ir;-3fi glf;$
@t 3;3(Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah

baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat

rahmat)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada orang-orang

yang beriman dan mempercayai kitab Allatr (Al Qur'an) yang menjadi

hidayah serta ratrmat bagi mereka, 3j (b "Dan apabila

dibacakan," Al Qur'an kepada kamu wahai orang-orang beriman.

:i i6E i($t uAl 
Qur'an, maka dengarlcanlah baik-baih" serta

pergunakanlah pendengaranmu untuk mendengarkannya, agar kamu

memahami ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran dari nasihat-

nasihatnya.

Wt"Dan perhatikanlah dengan tenang," agar kamu dapat

memikirkan dan merenungkannya. Janganlah kamu bermain-main

sehingga kamu tidak memikirkannya. 'b;:j $1A ",lsri' kamu

mendapat rahmat," agar Ttrhanmu memberikan rahmat-Nya

kepadamu karena kamu telah mengambil pelajaran dari nasihat-

nasihatnya dan melaksanakan berbagai kewajiban yang dijelaskan

oleh Tuhanmu kepadamu dalam ayat-ayat-Nya.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang kondisi yang

diperintahkan Allatr agar mendengarkan bacaan Al Qur'an jika Al

Qur'an sedang dibacakan.

Sebagian berpendapat bahwa itu bagi orang yang sedang shalat

di belakang imam. Jika ia mendengarkan bacaan imam maka ia harus

mendengarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka berkata, "Ayat ini

diturunkan tentang itu." Mereka yang berpendapat seperti itu adalatr:

15630. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Ashim,
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dari Al Musayyab bin Rafi', ia berkata: Abdullatr berkata,

"Dulu kami saling mengucapkan salam, antaxa satu sama

lain, dalam shalat; salam kepada si fulan dan salam kepada si

tulan. Lalu turun ayat, 'tfott 5 ii*j-:,i6 i($t ej {sg

'Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarlranlah

baik-baih dan perhatikanlah dengan tenang' ."1240

15631. ...berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari

Ibratrim Al Hijri, dari Abu Hurairah, ia berkata' "Dulu

mereka berbicara saat melaksanakan shalat, dan ketika ayat,

i6irt 3j 6$ 'oan apabila dibacakan Al Qur'an', serta

ayat lain tut n , mereka diperintatrkan agar diam."l24l

15632. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dai Az'Zrthri, ia

berkatq *Ayat ini turun kepada seorang pemuda Anshar,

setiap kali Rasulullah SAW membaca suatu ayat, maka

pemuda itu ikut membacanya. Oleh karena itu, turunlah ayat,

W?r'i,i*6 i6.3fi gjt (s$ 'oan apabita dibacatran

Al Qur'an, maka dengarkanlah baik'baih dan perhatiltanlah

dengan tenang!."r242

15633. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu

Hind, dari Basyir bin Jabir, ia berkata: Ibnu Mas'ud

t2ro 61 Mawardi dalam An-Nukat wa Al uytn (3D90) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (6/510).
tzrt 41 Uaitsami dalam Majma' Az-zawa'id (6/320) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (5/1645).
t2a2 16n, Al Jauzi daiam Zad Al Masir (31313),Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/502),

serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/635), tidak dinukil dari referensi

tertentu.
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melaksanakm shalat, lalu ia mendengar orang banF
membaca sesuatu di belakang imam, maka ketika ia selesi

shalat, ia bertffi, "sekarang saatnya kamu berpikir, sekarang

saatnya kamu me,maham i, W) 5V4;'t i($i <sj Gy

"Dan arybilo dibacakan Al Qur'an, malra dengarkanlah

baik-baih dot perhatikanlah dengan tenang', sebagaimana

diperintahkan Al I 316." 
t zl3

15634. Humaid bin tvlas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: At Jarfui menceritakan kepada kami dari Thalhah bin

Ubaidullah bin Kuraiz, ia berkata: Aku melihat Ubaid bin

Umair dan Atha bin Abi Rabah bercengkeram4 sedangkan

seorang peNrc€ramah sedang menyampaikan ceramahnya,

maka aktl bc*ata, "Mengapa kalian berdua tidak

mendengartan dzikir dan memohonkan semoga apa yang

diminta terkabtrl?- Mereka berdua lalu menoleh ke arahku,

kemudian melanjutkan pembicaraan mereka. Aku lalu

mengulangi dan mereka berdua kembali menoleh

ke arahkrr Namun kemudian mereka berdua kembali

bercerita- Akr pun mengulangi untuk yang ketiga kalinya,

dan mereka berdua kembali menoleh ke arahku seraya

berkata, 'Ihr telah ditakukan dalam shalat, i(fi1 -*j {syt

i;rrrt'i,i#6"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka

dengukanlah baik-baih dan perhatiknnlah dengan

tenang."lu

r2a3 16nu Abu Hatim dalam taftirnya (5A6aO dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

TaruilQl590)-
"* Ibnu Katsir dalam taBirnya (6/503).
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15635. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Al Auza'i berkata: Abdullatr bin Amir menceritakan kepada

kami, ia berkata: T.aidbin Aslam menceritakan kepadaku dari

bapaknya, dari Abu Hurairah, tentang ayat, i63i-tjt{sg
ih3l, 5 i# "Dan apabila dibacakon Al Qur'an, maka

dengarlanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenong,"

ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan mengangkat

suzua saat mereka berada di belakang Rasulullah SAW ketika

melaksanakan shalat. " 
l 2a5

15636. Ibnu Basyasyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim Ismail bin

Katsir, dari Mujahid, tentang ayat, ij,j:.-,6i6ifi -tj'f;$
ij"$t i; "Dan apabila dibacalcan Al Qur'an, malca

dengarkanlah baik-bailc, dan perhatikanlah dengan tenang,"

ia berkata, "Saat melaksanakan shalat."1246

15637. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

seorang laki-laki, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib,

tentang ayat, lfut fr,'t#E iGSi eit tls1j "Dan

apabila dibacakan Al Qur'an, malco dengarkanlah baik-baih

dan perhatikanlah dengan tenang," ia berkata, "Saat

melaksanakan shalat. " 
I 247

85 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5t1645) dan Al Baghawi dalam Ma'atim At-
Tuzil Q1589).ffi Abdurra",aq dalam tafsirnya (2/108).w' Nwahidi dalamAsbab An-Nuzul Oal. l5a).
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15638. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan

kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, i6ili -*j 65
lh3t fr i# "Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka

dengarkonlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang,"

ia berkata, 'lSaat melaksanakan shalat."l2s

15639. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Humaid Al A'raj berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata tentang ayat, l^li#-6 iGfrt -t; t1$

l#t "Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka

dengarkanlah baik-baih dan perhatikanlah dengan tenang,"

ia berkat4 "Saat melaksanakan shalat."l24e

Ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Humaid menceritakan kepada kami dari Mujahid, makna

yang sama.

15640. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir dan

Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Mujatrid, tentang ayat, tfui\ 5 i*6 i63i -*j fsg

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah

baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang," ia berkata,

"Saat melaksanakan shalat wajib.'1250

t2o8 Lihat atsar sebelumnya.
t2o' Lihat arsar sebelumnya.
r2to Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (21363), bab: 309 hadits no. 9.
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15641. ...berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Mujahid dan Hajjaj, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dari
Mujatrid, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Hakam, dari Sa'id bin
Jubair, tentang ayat, lfu3l)fri#6ir.;-ifi 3j(3$ *oan

apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik,

dan perhatikanlah dengan tenang," ia berkata, "Saat

melaksanakan shalat wajib.'1251

15642. ...berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Suffan, dari

Abu Hasyim, dari Mujahid, "Saat melaksanakan shalat

wajib.ur2s2

15643. ...berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Laits, dari Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.

15644. ...berkata: Al Muharibi dan Abu Khalid menceritakan kepada

kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Saat

melaksanakan shalat waj ib. " 
I 253

15645. ...berkata: Jarir dan Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami

dari Mughiratr, dari Ibratrim, ia berkata, "Saat melaksanakan

shalat wajib."l25a

15646. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yadd menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kalrri dari Qatadah, tentang ayat, l:rtj,b
Y$r5,i*6i6-Xr 3; t

i*Dan apabila dibacakan Al

t25t

tEz
t253

Lihat at s ar sebelumnya.
Ibnu Abi Syaibah dalarn Al Mushannaf (21363), bab: 309, hadits no. 4.
Ibnu Abi Syaibah dalarn Al Mushannaf Q1362), dari Ibrahim, bab: 309, hadits
no. l. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur.

'2'a Ibnu Abi Syaibah dalarn Al Mushannaf (21312),bab: 309, hadits no. 3. Ibnu Abi
Katsir dalam tafsirnya (61504), dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i dan lainnya.
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'm (21122).
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Qur.an,makadengarlrantahbaik-baik,danperhatilranlah
dengan tenang,,, ia berkata, ..Da}rulu mereka berbicara saat

shalattentangkebutrrhanmereka.Ituterjadisaatawal
diwajibkannya shalat. Kemudian Allah menurunkan ayat

Wfrfr,i*6 i65i ej't|;y 'oan apabila dibacakan

Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baih dan perhatikanlah

dengan tenang',terhadap apa yang kamu dengar'"I2ss

15647. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada.kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, i(iit t*it {;$

6) fr' l#\ "Dan apabila dibacapan Al Qur'an' ma*a

dengarkanlah baik-baih dan perhatilanlah dengan tenang,"

ia berkata "Ada seorang laki-laki datang, saat itu mereka

sedang shalat. Laki-taki itu lalu bertanya kepada mereka,

,Kamu telah melaksanakan shalat berapa rakaat? Berapa

rakaat lagi yang tersisa,? Allah lalu menurunkal ayat,. |1i$

V4f, fr,l#6 i65\ gjt,Dan apabila dibacatran At

Qur.an, malra dengarkanlah baik.baik, dan perhatikanlah

dengan tenang'-"

Yanglainberkata,..Merekabersuarakerassaat
melaksanakan shalat ketika mereka mendengar ayat tentang

surga dan neraka. Lalu Allah menurunkan ayat' '*il fs$

i63fi'Dan apabila dibacakan Al Qur'an'';>1256

rI5 Ibnu Abi Syaibah dalam At Mushannaf @0a41, dalam drsar yang mirip

dengannya. oa*, atsar tersebut disebutkan, "Mereka berbicara dalam shalat

sebagaimanaorang-orang,v4,}aidanNasraniberbicarasaatberibadah.
Kemudian to.* ui"t, -*3 (ty ,Dan apabila dibacalan'." Disebutkan oleh

Ibnu Al Jauzi dalam Zad A[Masir (3/3 l3)'

'" Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21 l0'7).
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15648. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid dan Al Muharibi menceritakan kepada kami dari
Asy'ats, dari Az-Ztfin, ia berkata, "Saat Rasulullah SAW
membaca ayat Al Qur'ao, ada seorang laki-laki yang juga

membaca ayat Al Qur'an. Lalu turunlatr ayat, -*j, {s$
lhr\ t i6E i(frii , Dan apabita dibacatran At eur'an,
malra dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan

tenang'."1257

15649. ...berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami
dafl Az-Ztrhn, dari Abu Iyadh, dari Abu Hurairah, ia berkat4

"Mereka berbicara dalam shalat. Lalu turunlah ayat, l:tb
lhi?, 5, i# i63fi ei, ,Dan apabita dibacatcan At

Qur'an, mako dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah

dengan tenang' . Ifu saat melaksanakan shalat." 1258

15650. ...berkata: Bapaklu menceritakan kepada kami dari Huraits,

dari Amir, ia berkata, "Saat melaksanakan shalat wajib."l2se

15651. Muhammad bin Al Husein menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-
Suddi, tentang ayat,'tj+V :; i# if.;ifi gj (i$,, Dan

apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baih
dan perhatikanlah dengan tenang," ia berkat4 "Jika Al

Qur'an itu dibacakan dalam shalat."l250

l1l] m* Abi Syaibatr dalamAl Mushannaf (2/636),bab:309, hadits no. 7.
'"o Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5fi6afl dan Ibnu Abi Syaibatr dalam Al

Mushannaf Q/636), bab: 309, hadits no. 6.
r2se 

16n r Katsir dalam tafsirn ya (6/504).
t2@ Ibid.
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15652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, lie?, fr, iP$ i}ilfr ej (s$ "Dan apabita

dibacakan Al Qur'an, maka dengarknnlah baik-baik, dan

perhatikanlah dengan tenang," batrwa maksudnya adalah,

saat melaksanakan shalat wajib. 126l

15653. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitakan kepada kami dari Abu Hasyim, dari

Mujatrid, ia berkata, "Yang demikian ini terdapat dalam

shala! sebagaimana terdapat dalam ayat, i(fii -*j' $$
:i l# 'Dan apabila dibacaknn At Qur'an, maka

de n gar kanl ah b ai k- b ai 7S .t 
i262

15654. ....berkata: Ats-Tsauri memberitakan kepada kami dari Laits,

dari Mujatrid, batrwa ia tidak suka jika imam membaca ayat

yang menakutkan atau ayat ratrmat, lalu seorang makmum

mengucapkan sesuafu. Ia lalu berkata, "Diamlah kamu."l263

15655. ...berkata: Ats-Tsauri memberitakan kepada kami dari Laits,

dari Mujahid, ia berkat4 "Jika seseorang membaca Al

Qur'an di luar shalat, maka tidak apa-apa jika ada orang lain

yang berbi 
"*u.>2t264

15656. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zud berkat4

126r Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(5t1646).
t262 Abduriazzaq dalam tafsirnya (21208).
t 6, Ibid.

"il lbid.
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tentang ayat,'of; -# tt+?t :i 1#$ i6ifr -*j, fs|
"Dan opabila dibacalwn Al Qur'an, maka dengarkanlah

baik-baih dan perhatitranlah dengan tenang," ia berkata, "Ini
jika imam akan melaksanakan shalat, dengarkanlah baik-baik

dan perhatikanlatr." I 265

15657. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitakan kepada kami dari Yunus, dari Az-Zuhri, ia

berkata, ',seseorang (makmum) tidak boleh membaca sesuatu

di belakang imam, dalam shalat, dengan bacaan keras'

Cukuplah bacaan imam, meskipun mereka tidak mendengar

suaranya. Mereka hanya membaca ayat dalam shalat yang

bacaannya dibaca tidak dengan suara keras. Seseorang tidak

boleh membaca sesuatu di belakang imam, baik dengan suara

keras maupun tidak. Allah berfirman, i(,j-ift ej' 6$

3;3 '# W :i l#'Dan apabita dibacatran At

Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatilcanlah

dengan tenang agar kamu mendapat rahmat'."r266

1265 16no Abu Hatim dalam tafsimya(SlfiaO-,,* lbnu Katsir dalam tafsirnyu (A.SOD. Beliau memberikan komentar: Ini adalah

madz,hab sekelompok ahf nnh, bahwa makmum tidak wajib membaca surah Al
Faatihah dan ayai lain dalam shalat dengan suara keras. Itu adalatr salah satu

pendapat Imam Asy-Syaf i, yaitu Qaut Qadim, seperti m3d,fab Maliki. Satu

rirruy"t dari Imam Ahmad bin Hanbal, kami telah menyebutkan dalil-dalilnya

sebeiumnya. Imam Asy-syaf i berkata menurut Qaul Jadid, "Surah Al
Faatihatr dibaca paaa iaai imam diam." Itu adalah pendapat sekelompok

sahabat" tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Abu Hanifah dan Ahmad bh
Hanbal berkata, "Makmum tidak wajib membaca ayat, baik dalam shalat

dengan bacaan 
'k"t* 

111urrprn dengan bacaan tidak keras. Berdasarkan hadits,

',Baiangsiapa baginya adi imam, maka bacaan imam itu adalatr bacaan

baginya.,, iladits-ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari

lai'ir,-hadits marfu'. Disebutkan pula dalam kitab Al Muwaththa'karya Imam
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15658. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu

Hubairatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata, tentang ayat, lfg
#|'tii ^Li)€fi 

A.'; O 43 "Dan sebuttah (nama)

Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahknn diri dan rasa

tahtt." (Qs. Al A'raaf l7j: 205), bahwa yang demikian ini

ada dalam shalat wajib. Adapun kisah-kisah atau bacaan

setelah itu, adalah sunah. Rasulullah SAW membaca ayat

saat melaksanakan shalat wajib, lalu para sahabat juga

membacanya, sehingga bacaan mereka menjadi bercampur-

aduk. oleh karena itu, turunlah ayag i($i -*j {;g
'o;3 # W fi ig6 "Dan apabila dibacatran Al

Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah

dengan tenang agar kamu mendapat rahmat," ia berkata,

"Ini dalam shalat wajib."l267

15659. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq bin Al Azr:aq menceritakan kepada kami dari

Syarik, dari Sa'id bin Masruq, dari Mujatrid, tentang ayat,

:i ig| i63i 3it tls$ *oan apabila dibacatran At

Qur'an, maka dengarkanlah baik'baik," ia berkata,

Malik, dari Watrab bin Kaisan, dari Jabir, hadrts mauquf. Hadits ini lebih

shahih. Masalatr ini telah dibahas di beberapa te'mpat.

Abu Abdullah Al Buffiari menulis satu kitab lilusus tentang itu, beliau memilih
pendapat yang mengatakan bahwa wajib membaca surah Al Faatihah di
belakang imam, baik dalam shalat dengan suara keras maupun tidak keras.

1267 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31636).
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"Maksudnya adalah mendengaxkan imam pada hari

;*r'u1.:r1268

15660. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid dan Ibnu Abu Atabatr menceritakan kepada kami dari

Al Awwam, dari Mujahid, ia berkat4 "Pada khutbatr hari

Jtrm'at."1269

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah agar

mendengarkan khutbatr Jum'at. Mereka yang berpendapat sepeni itu

adalah:

15661. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata:

Aku mendengar Ibratrim bin Abi Hamzah menceritakan

batrwa ia mendengar Mujatrid berkata, tentang ayat, l:t))

5l*' t -E i(frii Sit"Dan apabila dibacakan Al Qur'an,

maka dengarkanlah baik-baik," ia berkata, "Dalam shalat

dan khutbatr pada hari Jum'at."l27o

15662. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Jabir dari

Athq ia berkata, "Wajib diam pada dua kondisi, yaitu saat

seseorang membaca Al Qur'an ketika shalat dan saat imam

berkhutbah."l2Tl

t2tt rbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511646), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Ilyun (3t290), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil Q1590).

r26e Ai Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (21590),Ibnu Abi Syaibah dalar1. Al
Mushannaf (21363), bab: 309, hadits no. 2.

1270 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/50a) dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf
(21363), bab: 309, hadits no. 8.

r27r As-Suyu thi dalam Ad- Durr Al Mantsur (3 I 637).
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15663. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir, dari

Mujatrid, tentang ayat, i6-{t $it lib "Dan apabila

dibacakan Al Qur'an, " ia berkata, "Wajib diam dalam dua

kondisi, yaitu saat shalat ketika imam sedang membaca ayat

Al Qur'an, serta saat khathib berkhutbah pada hari

Jum'at."1272

15664. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami dari Husyaim, orang yang

mendengar Al Hasan memberitakan kepada kami, ia berkata,

"Saat melaksanakan shalat wajib dan saat berdzikir."l273

15665. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdumazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitakan kepada kami dari Jabir, dari Mujahid,

ia berkata, "Wajib mendengarkan dengan secara saksama

dalam dua kondisi, yaitu dalam shalat dan pada hari

Jum'at.'1274

15666. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

memberitakan kepada kami dari Baqiyyatr bin Al Walid, ia

berkata: Aku mendengar Tsabit bin Ajlan berkata: Aku

mendengar Sa'id bin Jubair berkata, tentang firman Allah,

:; iiJ-,i6 iG;\t git tlsyt "oan apabila dibacapan At

Qur'an, maka dengarkanlah baik'baik," bahwa maksudnya

adalah, mendengarkan secara saksama pada saat (khutbah)

rm Abdrxrazzaq dalam tafsimy a Ql 107).
r2R As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (31637).

'270 Lihat atsar sebelumnya.
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Idul Adhq Idul Fitri, shalat Jum'at, dan saat menjadi

makmum dalam shalat dengan suara keras.l27s

15667. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin Shubaih, dari Al
Hasan, ia berkata, "Dalam shalat dan saat dzikir."r276

15668. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Aynrb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepadaku dari Atha bin Abi Rabatr, ia berkata,

"Wajib mendengarkan secara saksama pada hari Jum'at.

Auah berfirman, # t;;V:; i4J.6 i(fiii -*jt {sg
z ).-437J 'Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang

agar kamu mendapat rahmat'. Demikian juga saat
- 

melaksanakan shalat."1277

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama dalam

masalatr ini adalatr yang mengatakan bahwa diperintahkan agar

mendengarkan bacaan Al Qur'an yang dibaca imam saat

melaksanakan shalat. Para makmum harus mendengarkannya.

Demikian juga saat khathib berkhutbah.

Kami katakan bahwa pendapat itu lebih utama karena ada

khabar shahih dari Rasulullatr SAW, bahwa tidak ada waktu khusus

t'75 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (511646) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (21590).

1276 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31637), dinukil dari Abu Asy-Syaikh,
dari Ibnu Juraij.

1277 Ibnu Majah dalam As-Sunan (847), Al Hindi dalam Kanz Al 'Ummal (19684),
Ahmad dalam Al Musnad (41415) dan Abu Daud dalam I sh-Shalat (973).
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yang wajib bagi seseorang untuk mendengarkan bacaan Al Qur'an,

kecuali dalam dua kondisi tersebut. Namun terdapat perbedaan

pendapat di antara ulama pada salatr satu dari keduanya, yaitu saat

makmum berada di belakang imam' Terdapat hadits shahih dati

Rasulutlah SAW yang telatr kami sebutkan, tfol6 ir;1t ti ly"Apabila

imam membaco -<yat Al Qur'an-, nako perhatikanlah dengan

sebaik-baibqn;'

Oteh sebab ifi1 memperhatikan dan mendengarkan bacaan Al

Qur'an imam ituwajib bagi para makmum, berdasarkan makna umum

dari zhahir ayat Al Qru'an dan hadits Rasulullah SAW-

ooo

{;ii'q # {,;,'q, W lbn O 4n 3-';5

@atrf u#{,sr7$s;liiv
"Dan sebudah futama) Tulwnrrw ilalomhdimu dmgart

merlendalfi<an diri df,n rdsd takut, ilm ilengan tidnk
nerguaslcrrrr su.dra, di waku Wgr fui petang, dmt
jangorlr/.ahl<arrutemusttkorang'or(mgyornglalai.'

(Qs. Al A'raaf l7lz 2O5l

Talrwil fiman Allah: 'oi3'11;;6ft (# O 4: Sift
-#t ; 3s {il$$:$ ;:^;f1..;fii t Fl (Dan sebuttah [namaJ

Tuhanmu dalom hatimu dengan merendahkant diri dan rasa takut,

dan dengan tidth mengeraskan suara, di wafuu pagt dan petang,

dan janganbh kanu termasuk orangorailg yoilg lalai)
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Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ..Ingatlah watrai orang
yang mendengarkan dan memperhatikan ayat Al eur'an dengan baik
pada saat ayat Al Qur'an dibacakan dalam shalat atau pada saat
khutbalr." <Li O$*(Nama) Tuhanmu daram hatimu]' Ambillah
nasihat dari ayat-ayat Al Qur'an dan jadikanlah pelajaran. Ingatlatr
batrwa engkau akan kembali kepada-Nya pada saat engkau
mendengarkan bacaan Al Qur'an itu. (r$ "Drngan merendahkan
diri." Lakukanlah itu dengan perasarm khusyu dan rendah hati kepada
Allah. 'e1{) "Dan rasa talai,,, akan hukuman Allah karena sikap
tidak mau mengambil nasihat dan pelajaran dari ayat-ayat-Nya. Juga
karena melalaikan hukum-hukum Allah. )fii , # 'djri,,Dan
dengan tidak mengeraskan suara." Dzikir kepada Alrah yang engkau
lakukan saat engkau mendengarkan bacaan Al eur'an itu di dalam doa
tanpa mengeraskan suara.

Mereka yang berpendapat seperti ini adalah:

15669. Yunus menceritakan kepadaku,

memberitakan kepada kami,
menceritakan kepada kami, tentang ayat, 6.rJi O4n!'tV
{;ii 'q i$i i'ii '^1i) (lli "Do, sebuttah (nama)

Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
talant, dan dengan tidak mengeraskan suara,,, bahwa
maksudnya adalalr, dengan tidak mengeraskan suara. 1278

15670. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa,ad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar
Mujahid berkata, tentang ayat, W 4; O 4g fi|

ia

ia

berkata: Ibnu Wahab

berkata: Ibnu Zatd

t"t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5/1647).
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;1ii 6ii 't'Ld) "Dqn sebutlah fuama) Tuhanmu dalam

hatimu dengan merendahkan diri dan rosa tahtt, dan dengan

tidak mengeraskan suara," ia berkata, "Perintahkanlatt

kepada mereka agar berdzikir kepada Allah di dalam dada

dengan sikap merendahkan diri dan perasaan t.kot.:'127e

15671. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

At-Taimi memberitakan kepada kami dari bapaknya, dari

Hayyan bin Umair, daxi Ubaid bin Umair, tentang firman

Allah, <r+i; ,t 4:3-';6 "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu

dalam hatimu," ia berkata *Allah berfiman, 'Jika hamba-Ku

mengingat-Ku di dalam drioy", maka Aku mengingatnya di

dalam diri-Ku. Jika hamba-Ku menglngat Aku sendirian,

maka Aku mengingatnya dalam kesendirian-Ku. Jika ia
mengingat-Ku dalam kelompok, maka Aku mengingatnya

dalam kelompok yang lebih baik dan lebih mulia dari

mereka'.'1280

15672. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, O&jli|
'4 (4; 6.'i "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam

hatimu dengan merendahkan diri dan rasa talant, dan dengan

tidak mengeraskan suara," ia berkata, "Diperintahkan agar

merendahkan diri dan bersikap saat berdoa. Malauh

'm AlBaghawi dalam Ma' alim At-Tatlzit Ql 591).
t2t0 Abdurrl:azzaq dalam tafsirnya Qll09) dan Ibnu Hatim dalam afsirnya Qll647).

Ahmad meriwayatkan hadits yang semakna dengannya, hadits ntfu', dalamAl
Musnad (21354 dan 405).
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hukumnya mengangkat suara tinggi, memanggil-manggil,

dan berteriak pada saat berdoa."l28l

Firman Allah, )t7$t3 i3tfi, "Ot waldu pagi dan petang,"

maksudnya adalatr pada waktu pagi dan sore hari. Kata Jtb\iadalah
bentuk jamak.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang kata '.tr;ti.

Ada yang berpendapat bahwa tutu ir;ti adalah bentuk jamak

dari kata k\i sebagaimanu i6;(li kata adalah bentuk jamak dari

t at"'$i, dan kata)t.,\\i adalah bentuk jamak dari kata 1-.j.5i.1282

Ada yang berpendapat batrwa lrata JA\i adalatr bentuk jamak

dari kata'p.\i, sedangkan fcata.pti sendiri bentuk jarnak dari kata

"j?\i- Ada yang berpendapat bahwa t<ata ir;li adalatr bentuk jamak

dari kata k\i aan jili. Jika Anda mau maka bisa menjadikan kata
'J;\i. sebagai bentuk jamak dari kata ,V\i. Jika Anda mau maka

Xata'S>\i juga bisa mengandung makna tunggal. Dalam ungkapan

Arab disebutkan ,ptr Ui ii "Telah dekat waktu petang". Mereka

menyebutkannya dalam bentuk tunggal. 1283

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini lebih utama dalam masalah

ini. Kata Jtb\i bisa menjadi bentuk jamak terhadap tata i*1i aan
'e!Ji karena kedua kata tersebut bisa dibuat menjadi bentul jarnak

berdasarkan timbangan tata ilr;ili. Kata '|l:"\i menurut ungkapan

bahasa Arab menunjukkan waktu antara Ashar dan Maghrib.

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/591)-
Ini merupakan pendapat Al Akhfasy, sebagaimana disebutkan oleh Al Qurthubi
dalam tafsirnya (71359) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31314).

l2u
t282

l2t3 Lihat Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (11239) dan Ma'ani Al Qur'ankarya
Az-ZujajQl398).
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Firman Allah, '#re iS{j"Danianganlah kamu termasuk
orang-orang yang lalai," ketika Al Qur'an dibacakan. Janganlatr
kamu tergolong orang yang lalai terhadap nasihat dan pelajaran serta
berbagai keajaiban yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi
renungkan dan patramilah itu. Rasakanlah dzikir kepada Allah di
dalam hatimu, serta bersikap rendah diri dan takutlatr terhadap
kekuasaan Allah terhadapmu jika engkau melalaikan itu.

15673. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
tentang aya\ )17$6 )3!it, 

*Ot waldu pagi dan petang,,,
batrwa maksudnya saat pagi dan petang han. inlrfre *{;
"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.ut2sa

15674. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,arraf bin Washil
As-Sa'di menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Wa'il berkata kepada hambasahayanya pada
saat matatrari tenggelam, A. da *Apakah kita telah berada

di waktu petang?"1285

15675. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktl ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujatrid berkata,
tentang fimran Allah, )17*if, j3{t,,,Di wahu pagt dan
petang," ia berkat4 "Kata if$i aaaan akhir fajar shalat

r2t4 Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al uyun elzgl),Al Baghawi dalam Ma'alim
At'Tanzil Q/591), As-Suyuttri Ad-Durr Al Matsur (3/638), dinukil dari Abu
Asy-Syaikh, dari Ibnu Z-aid, serta Asy-syaukani dalam Fath Al eadir (ha],
64s').

1285 As-suyuthi Ad-Dun Al Matsur (31639), dinukil dari Abd bin Humaid, dari
Ma'ruf bin Washil.
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Subuh. $edangkan tata 'JOli adalatr akhir petang shalat

Ashar. Semua itu memiliki waktu; awal fajar dan akhirnya,

seperti firman Allah dalam surah Aali 'Imraan, ($ lfS
)Aiii U;t\U;f* "Dan sebuttah (nama) Tuhanmu

sebanyak-banyalcnya serta bertasbihlah di wahu petang dan

pagi hari." (Qs.Aali 'Imraan [3]: al)

Ada yang berpendapat bahwa kata |;ii artinya matahari

yang condong hingga tenggelam. Sedangkan l<;:i adalah

awal fajar.1285

15676. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Mujatrid bin Syarik, dari Ibnu

Abu Malikah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernatr ditanya

tentang shalat Fajar, lalu ia menjawab, "Itu ada dalam Al

Qur'an." Ia kemudian membaca ayat, p$,€jt|':tii{ *i.C
@ afii6 j35u,V {'&-UW- "Bertasbih kcpada Allah di

masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan

dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waldu pagi dan

waldu petang." (Qs. An-Nuur [24]:36)

15677. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan

kepada [ami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang ayat, 'lg)€fi 5#, A- 4n !i(t
J-ttS:\3 i.,6U )bi 'q # 'oi,i "Dan sebuttah (nama)

Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa

tahtt, dan dengan tidak mengeraslan suara, di waldu pagi

1285 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn QngD, As-Suyuthi Ad-Durr Al
Matsur (31638), dinukil dari Abu Asy-Syaikh, dari Mujatrid, serta Asy-Syaukani
dalam Fath Al Qadir (hal. 6a!.

I
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dan petang," battwa Allah memerintahkan agar berdzikir

menyebut nama-Nya dan jangan melalaikannya. Makna

lafazh j3{U, "Oi waldu Pagt," adalatr shalat Subuh.

Sedangkan J-t2{ft"Dan petang,' adala}r pada sore hari.1287

ooo

l1'r:i;,,+3+1iv,.1i,'i<*-1A;'^,,iril\iy

GDfr@-
"seszngguhny amalail<at'rnalailcat yarrg adn di sisi

Tuhonnru tidakJah nwrctsd enggdrl mmyanbah y'Jlah dmt

mer ela rnentasbihkcn, Nyc dm hany a l<ep ada' Nyaloh
rnqeknbun$u.il."

(Qs. Al.{raaf l7b ?06\

Talrwil firman Allah: 418i,'njF'3' I 43 ""''51i'y
@- :i; ii;#j (s e s un g g u h nv a mal aik at-ma I aik at v an g ada

di sisi Tuhanmu tidaklah merosa enggan menyembah Aaah dan

mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nyalah mereka

bersujud).

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai orang yang

mendengarkan bacaan Al Qur'an, janganlah engkau angkutr dan

sombong sehingga tidak mau beribadatr kepada Ttfianmu. Apabila Al

1287 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1648 dan 1648), dalam tiga atsar yang

berbedq namun dengan sait sanad.

!
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Qur'an dibacakan, maka berdzikirlah kepada-Nya dengan sikap
rendatr hati, perasaan takut, dan tidak mengeraskan suara, karena para
malaikat yang berada di sisi ruhanmu tidak pernah sombong dari sifat
tawadhu dan khusyu kepada-Nya, Itulah ibadatr. li43 ,Dan merelm
mentasbihkan-Nya', mengagungkan Tuhan mereka dengan sifat
rendah hati mereka kepada-Nya serta ibadah yang mereka lakukan
kepada-Nya. @- ii,i 'Dan hanya rrepada-Nyarah mererra
bersujud. Mereka melaksanakan shalat karena Allah, itulah sujud
mereka. oleh karena itu, laksanakanlah sharat, agungkanlah Allah
dengan ibadah sebagaimanayangdilakukan para malaikat yang ada di
sisi Allatr."


